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A veneração c affecto que consagramos sempre ao Tenente

General Leite, Visconde de Veiros, e as obrigações que lhe

devemos nos inovem a relatar tudo o que nos lembrar das pas-

sagens da sua vida, que empregada toda em adquirir hon-

ra para à sua família hé para ella hum dezabafo seme-

lhante publicação , e por isso sem que nos sirva de obstá-

culo o quanto esia memoria poderá ter de defeiluoza, con-

fiados na benignidade de nossos Leitores, diremos tudo quan-

to souber-mos da condncla militar e civil deste preclaro

Chefe, que nas siias ordens mereceu sempre a maior confian-

ça dos seus súbditos; e que nos encontros, trabalhos, e peri-

gos no már, e na terra mostrou constantemente a maior co-

ragem ; fazendo na sua larga e brilhante carreira militar im-^

porlantes serviços ao Estado tanto na Hurops, como na Azia,

Africa, e America, chegando a ser o Decáno dos Tenentes

Generaes do seu tempo, e a merecer o melhor e mais perma-
nente conceito e estima dos Soberanos a quem sérvio; e o a-

mor do Exercito que commandou em Chefe interinamente em
duas diferentes épocas : como tudo na sua Biografia se mos-
II a' á pela fiel narração de seus serviços desde que sentou pra-

çaalhé áimininente graduaçãoa que chegou.

Nada hé mais frequente nas Livrarias do que encontrar

Chronicas e Biografias nao só de diferentes ]Vlonarcas e Prin-

eipos, como de homens que se tem destinguido nas Armas e

nas Letras; e nada tão justo
,

pois alias se acabaria comasua
existência a memoria de suas acçoens assás necessária para es-

timular imitadores ; e ttndo lâoUm certo que os distinctos e

dilatados serviços do Visconde de Veiros merícem ser levados

á posteridade julgá-raos que a ninguém fará espanto a publi-

cação desta Obra
,
porque as honras e os tilullos, que secon-

lerem ao Varão que bem sérvio a Patria, apenas foimâo hu-

ina parle da reccmpensa que lhe é devida : havendo outra

mais digna de apreço ~ a fiel recordação de svas virtudes —
eomo mais precioza , e que mais vítUe ser procurada porque



mais duradoura: eix o tributo honrozo que se pôde offerecer

em sua recorda(;ão , eix o mais nobre e illustre monumen-

to que lhe podenj erguer seus descendentes : pede a ju.tiça

que se levante este iroféo á memoria d'um homem que tão

airozamenle cingio a Espada desde seus primeiros aniios, e

que na longa vida militar em que encaneceu foi citado como

o exemplo entre os Offeciaes Generáes de máre terra; e por-

que não deve ficar em ingrato silencio o raro merecimento so-

bre que recahio hum galardão tão illustre: cumpre que sepu-

blinue ao mundo que obteve tantas honras poriíue as mereceu ;

pede lãobem eile iroféo a gratidão de seus descendentes cenci-

>feis álionra, que iiie provem de contarem entre seus Proge-

nitores um Varão que lhe legou a preciosa herança d'um no-

me histórico semore acredor da estima publica, e do publico

applauso; um Varão que fielmente dezempeubou os deveres de

filho, espozo, pay, e amigo : um Porluguez em fim
,
digno

deste nome, pelo amor da ííeiigião, e da Justiça
,

pela sua

honra e pelo seu valor. Não será por cerio necessário ataviar

esleescripto com as cores do encarecimento , ou com o orna-

to da ficção, para mostrar que estas qualidades forão ,
álern

de seu illuslre nascimt^nto, as que fizerão insigne a sua pessoa.

Para íecer o melhor elogio a homem tão conspicuo, bastará

u

simples quadro dos dotes de' sua alma, e ennumerar as quali-

dades que ennobrecerão seu coração; bastará, em summa, a

fiel narração da sua vida, eque essa narração seja traçada com

.a mesma verdade que elle tanto prezou em quanto vi veo , e cu-

jo imparcial julgado, nào tem que temer depois da morte.

Porem cotiio lemitar-nos somente a fallar do General Vis-

.conde do Veiros sendo elle filho, e Irmão de dous Te^

nenles Generaes que tãobem lanlos serviços fizerão á Patria,

e tanto merecem no^sa consideração ? por isso passamos em

abreviada rezeuha a Biografia delles tãobem; e porque outros

seus maiores se assignalarão pelas Armas (profissão lieredita-

Tia na sua antiga família) de quem tantos serviços herdarão seus

descendentes, e cujas recordações de gloria nos fornecem differen-

tes Autores, principalmente desde o felis Reinado do Sr. D. Ma-

noel, assim para não fallar de uns sem recordar ouLros,^força éra

que nos enlranl>asse-mos pela Genealogia, o que não fazemos

sem recio por conhecermos as poucas simpathias que ha para

este ramo d'historia aliaz apreciável, e ainda mais interessante do

que a Nutnismatica porque liga as gerações desde a mais remota

ántio-uidade alhé aos contemporâneos, fazendo passar pelo es-

jcrupolozo exame dos Geaealogicos os homens do todas ás ida-



des e rovivc r o feu merecimpnto. E' igualmente ulil o seu co-
níiecimenio famílias nobres taniopara a escolha das alian-
ças, como paru as successues dos inorgudos que muitas vezes
\ão recahir em pessoas a quem nao pertencem por ignorân-
cia daquell.s a quem devem tocar. (*) Traiamos desta ma-
téria no 1. Volume deixando para o 2/ a parte Biocrrafica
por julgarmos que antes de falarmos do individuo devia-mos
reter r quem forâo sous Progenitores.

Talvez seja-mos taxados de difuzos neste periodo da nossa
obra, porem como tudoquanto referimos é verdadeiro ecom-
provado com Documentos aothenticos , e Autliores do maior
credito, e erudicção, esperamos merecer desculpa porque mo-
tivos parliculares a isso nos induzirão, e se alguém tiver du-
vida sobre o que escrevemos, (como é fácil saber-se quem é
o Autor desta memoria), esiimare-mos que no-la communi-
quem francamente para aprezentarmos os Documentos e No-
biliários que possui-mos , fazendo ver que nos fundamos ern
noticias exactas; quanto porem a defeitos sem malícia, e filhos
unicamente de nossos ténues conhecimentos novamente roga-
mos indulgência aos inteligentes Leitores, que em nós nâo po-
dem achar outro merecimento senão o do espirito da gratidão
que nos anima, e o immenso trabalho em que nos involvemos
gastando largo tempo pelos Archivos e Bibliotecas, o que se
pode bem coligir das infinitas notas comprovativas de que vai
cheia esta Memoria, e que por certo se nâo podiâo extrair sem
utn axame assaz minucioso e demorado.

(*) Vide , Encyclopediíj de Mr. Diderot, na palavra Geneahgie



Mandas.me . (5 Rei .
que conte declarando

De minha gente a grào genealogia :

^

Não me mandas contar estranha hisloria,

Mas manJas-me louvar dos meu^ a gloria.

Lusíada de Camões, Canto S." Est. 3.



€ím consultamos ^ t de que nos sexmmos
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PARA A COMPOSIÇÃO DESTA PEQUENA OBRA»

/ac/(zd^ (P.^ue dá^e^n/e de ac'^a ét^^im^^ic/a.

\ Academia dos humildes
;

por D. F. J. C. D. S. R.
H. Foi impressa no anno de 1760.

S Addiçoens ás noticias de Portugal de D. Joze de Barbo-
za, Compostas por Manoel Severim de Faria 1740.

3 Agiologio Luzitano, pelo Licenciado Jorge Cardozo „ 1652.
4 Almanalís desde que se publicarão.
5 Anno Histórico, Diário Portuguez pelo P. M. Francis-

co de St."^ Maria Cónego de S. João Evangelista „ 174é.
6 Arvores de Costado das Famílias Titulares de Portugal

,

por Joze Barboza C. de F. Castello Branco „ 1831*
7 Azia Porlugueza por Manoel de Faria e Souza „ 1666.
8 Biblioteca Luzitanado Abbade D. B. Machado 1741*'

9 Brazôes d'Armas da Nobreza por Fr, Manuel de St."Antonio
e Silva Religioso da Ordem de S. Paulo, que tinha o
Previlegio de ser quem os Ordenasse por Provizôesdoà
Srs. ReisD. João 5.° eD.Jozel.'^ — Manuscripto —

10 Catalogo Histórico dos Cardeaes Porluguezes por D. Ma*
noel Caetano de Sousa.

11 Chronica d'El-Rey D. João 3.^, por Francisco de Anw
drade ChronistaMór 1613.

12 €h ronica d'EI-Uei D. Manoel por Damião de Góes 1619
13 Chronica d'El-Rei D. Sebastião por Fr. Bernardo daíj

Cruz: publicada por A. Herculano 1837.
'

14 Chronica dos Franciscanos pelo Padre Fr. Manoel da E s-

perança „ desde 1656, a 1666
15 Colecção de noticias para a Historia e Geografia das

Nações Ultramarinas
j

publicada pela Academia Real
das Sciencias em 18^25.

16 Colieção das Ordens do Dia do Marechal General Mar*



quez de Campo maior , e do Generel Leite quando
Commandante inierino do Exercito.

17 Commentario á Ordenação do Reino por Manoel Alves

Pegas — em 1091 „ e Pegas de Maioratus „ 17.41

18 Corografia Portuguesa pelo P. Antonio de Carv.lhoda
Consta, clerfgo do Habito de S. Pedro 1706.

19 Décadas de João de Barros 1628.

Descri pçâo Geográfica e Politica dos Reinos de Angola

e Benguella ;
publicadra pelo Commendador João

Carlos Feo C. C. e Torres; unida á biografia do Vice

Almirante seu Pai. 18S5.

§1 Diccionario de Mr. de Vosgien 1776.

2S Diccionario Aristocrático —• Colecção de lodos os Alva-

rás de Foros de Fidalgos da C. H. 1837.

í?3 Diplomas de Mercês, e Insuiuiçoes d*» Morgados etc nos

Cartórios dos Leiíes *, Salemas; e Souzas Tavares.

24( Elleraentos da Historia pelo Abbade de Vallemont f ob?a

traduzida e acrescentada por Pedro de Souza Castello

Branco Sr. do Conselho do Guardao. „ 1734.

@5 Elogios dos Varões e Donas que illustrárão a Nação
Portugueza „ 1817.

5**^* Espelho dos Penitentes por Fr. Antonio da Piedade, Chro-
nista da Província de St."" M.^ d' Arrábida 17^8.

Estatistica Histórica Geográfica do Maranhão pelo Coro-
nel d'Eaginheiros A. B. Pereira do Lago I8ââ.

S8 Estrangeiros no Lima — por M. G. de Lima Bezerra

1785 a 1791.

'19 Évora no seu abatimento, gloriozamente exaltada- Autor A.
M. F. Galvão Pereira „ 1808.

30 Fénix renascida, A. Malhias Pereira da Silva „ 17S8.

»Jl Folhetos com descripções de varias Batalhas que os valoro-

sos Poriuguezes da Praça de Mazagao tiverão com os Mou
ros; impressos em differentes annos.

3^ Flós Sanclorum Augustiniaao por Fr. Joze de St." Anto-
nio Eremita de St." Agostinho 1721.

33 Gabinete Histórico, por Fr. Cláudio da Conceição, Padre
da Provincia de SJ" Maria d'Arrabida

;
impressos aos

Tomos em differentes annos.

34i Gazetas de Lisboa [que primeiramente se intitularão =
) Hisioria annual Chronologica e Polilíea do Mundo , &

espeeialmente da Europa—] desde a sua publicação em
1715

;
cuja Colecção se acha na Biblioteca Publica, con-

tinuada em Diários do Governo até ao prezente.

35 Historia Genealógica da Caza Real por D. Antonio
Caetano de Souza „ 1735 a 1748»



36 Historia daCaza de Bragança por Jerónimo Roman.
37 Historia do descobrimento eoonquiáta da índia: por Fernão

Lopes de Castanlieda— reimpressa em 1797.

38 Historia da Caza da Silva por D. Luiz de Salazar e

Castro „ 1685.

3-9 Historia de Portugal Restaurado. Autor D.Luiz de Me-
nezes Conde da Ericeira 17lO.

40 Histoire Generále de Portugal pár Mr. de La Clede 173^
41 Historia dos Varões illustres do appelido Távora Senhores

que farão do Morgado de Caparica : in folio. Autor Ruy
Lourençode Távora, Alcaide Mór de Caparica 1648,

4)% Historia Insulana das Ilhas do Occeano Occidental. Aulop
o P. Antonio Cordeiro da Companhia de Jezus 1717.

43 Historia Geral dainvazão dos Francezes em Portugal, e

da restauração deste Reino. Autor Joze Acursio das
Neves 1810.

44 Historia Tripartita, por Fr. Agostinho de St.* Maria, Vigá-
rio Geral da Congregação dos Agostinhos „ 1734.

4-5 Liras de Francisco Xavier do Rego Aranha.
46 Livros de Baptizados , Cazamentos , e Óbitos de dife-

rentes Freguezias.

47 Mappa Histórico — Militar — Politico — e Morai da>

cidade d'Evora, ou narração do terrível assalto que á
mesma Cidade deu o General Loison com hum Exer-
cito de 9:000 homens , em ^9 de Julho de 1808.
Principia por huma Protestação, em que se dis " O Ex."
General Leite de quem se falia nesta Obra houvesse
eorn valor y e honra próprias do seu nascimento^ cearaC"
ter'''* Autor Anónimo. 1814.

48 Mappa de Portugal pelo P. João Baptista de Castro 1745
49 Memorias H sioricas e Genealógicas dos Grandes de Por-

tugal por D. Antonio Caetano de Souza „ 1755.
50 Memorial ao General Leite por João de Figueredo Maio

e Lima, Cavalleiro da Ordem d'Aviz 1814.
61 Miscelânea de Miguel Lt-itão d' Andrade 1629.
52 Monarchia Luzitana por Fr. Bernardo de Brito 1690i
Ô3 Nobilíarchia Po'tugueza por^A. J. de Vi.Mas Boas ,, 1708
54 Nobiliários e TituUosde Famílias por differentes Genealó-

gicos. Na Salla deManuscritos na Livraria Publicai,

55 Noticias de Portugal por Manoel Severim de Faria Cóne-
go da Sé d'Evora, acrescentadas pelo Padre D. José
Barboza „ 1740 = Edicçâo 1791.

56 Noticia Histórica das Ordens P.eligiosas que havia em
Portugal, com uma colecção d'Estampas que as re-

prezentava „ 1831.



67 Observador Porluguez, Histórico, e Politico de Lisboa

Autor Anónimo 1809.

58 Portugal cuidadoso e lastimado com a vida e perda d*El'

Rey D. Sebastião, peloP. José Pereira Bayào 1737

59 Relação das acções do Conde Duque de Olivares, e suc-

cessos da Monarchia Hespanhola no tempo do seu go-

verno: Autor J. R. Cabral

60 Relação da Revolução de Campo Maior em 1808, Autor

Fr. J. M. de N. Sr.* do Carmo e Fonceca IBlâ

61 Relação da «ntrada do Exercilo Francez chamado do Gi-

ronda em Portugal em 1807. „ 1809.

62 Recreativo Jornal Semanário de Lisboa, de 1838

63 Rezumo dos Successos do Alemtejo na feliz Restaura-

ção de 1809, Autor Anónimo ,, IBlO

64. Sanluario Mariano, por Fr. Agostinho de St.* Maria 1707

65 Saudades de Belmiro , Pastor do Graça ; contem a des-

cripçâo Poelica , do 1.* Comboyo do Brazil. O Autor

posto que se diga anónimo consta ter sido Fr. Bernar-

dino José do Espirito Santo, da 3.' Ordem da Peniten-

cia; Capelão da iSáo Vasco da Gama nessa occasião

commandada por Francisco de Paula Leite 1804.

66 Summario da Biblioteca Luzitana, (publicado segundo

consta por Bento José de Souza Faiinha) ,, 1786

67 Theatro Histórico — Genealógico — e Pçnigirico da Caza

de Souza, por Manoel de Souza Moreira in folio,, 1649.

68 Theatro de Manoel de Figueiredo „ 1775.

69 Theatro Genealógico que contem as Arvores de Costado das

prineipaes Famílias de Portugal, por D. Tevisco de

Nasaozarco e Colona ,,

70 Vida e acções d«El-lley D. João 1." pelo Conde da Eri-

ceira D.Fernando de Menezes ,, 1677

71 Vida c Feitos d'EI-Rey D. Manoel por D. Jerónimo O-
zorio, Bispo de Silves.

72 Vida de D. João de Castro por Jacinto Freire de Andrade

1651 — nova edição em 1834

73 Via-Jozinaida, Poema Heróico
,
por Jozino do Mon-

dego ; em que se descreve o roteiro do Comboyo coni-

mandado por Francisco de Paula Leite ,, 1798

7i Vocabulário Portuguez e Latino, pelo P. D. Rafael Blu-

teáu „ 1712



DE V E I R o

COM UMA RESUMIDA NOTICIA DA FAMI

LIA DE QUEM DESCENDIA O PRIMEIRO

VISCONDE
desta villa.

X.ISBOA

Na Typografia de M. F. de Figueiredo.
Travessa da Era N." 4.

1838.



EXPLICAÇÃO DOS NÚMEROS QUE SE ACHAÕ NA

ESTAMPA DA VISTA DE VEIROS.

1 ^ —— Caza da Camara.

g Pelourinho e Praça.

3 I
. Castello.

4 Igrfja Matriz.

5 ^ Igreja de N. S.* de Mileu.

6 I M uralhas da Villa e Castello.

7 — CazQ nobre dog Coulinhos.

3 Caza do ex-Capilào mór.

9 —— Ponte.

10 '- Kio Anhaloura.

11 . Estrad^ de Veiros para A viz.

1^ »_ . „ para Extremoz.

13 , —— Herdade dos Condes da Louzâ

14 . Calçada do rio para a Villa.

15 . Estrada do Castello.

16 . Moinhos ecazas no arrabaldea

17 —
^— Olivaes e tapadas.
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DESCRIPÇAO
De Veiros

COM UMA RESUMIDA NOTICIA DA FAMÍLIA DE QUEM DESCENDIA

O PRIMEIRO VISCONDE DESTA VILLA.

"Ei a Villa de Veiros situada na Província do Alemtejo, a 6

léguas d'Aviz para o Nascente, e a 2 de Exlremoz e de Borba

para o Norte; em lugar alto, que banha a ribeira de Anhalou-

Ta. Tendo a sua origem dos Romanos, passou depois ao Senho-

rio dos Árabes, a quem a conquistou El-ílei D. Affonso S.

de Portugal, pelos annosde 1^17, mandando-a povoar de novo.

Em tempo d'El-Rei D. Diniz foi reedificado o seu antigo Castel-

lo pelo Mestre d'Aviz
,
D.Lourenço Affonso. El-Rei D.Manoel

deo foral a esta villa, a S de Novembro de 1510 ; e tinha voto

e assento em Cortes no Banco IS, e grandes privilégios conce-

didos pelos senhores Reis de Portugal. Foi berço da Sereníssi-

ma Caza de Bragança, pois nasceu no seu castello pelos annos

de 1370, o primeir® Duque de Bragança, D. Affonso, filho do

iVIestre d'Aviz, depois Rei D. João 1. ° e de D. Ignez Pires,

mulher nobre da mesma villa, que depois foi Commendadeira

do Mosteirode Santos, (1) filha d'Affonso Esteves, homem hon-

rado , e de bom, e civil nascimento, e de tanto brio, que logo

que sua filha admiltio ao Mestre d'Aviz, não fez mais a barba,

pelo que lhe chamarão — o Barbadão. = Não falta quem de

memorias fidedignas assevere, qne tanto se preocupara da hon-

ra offendida
,
que intentara matar ao Mestre, como authorda

sua injuria
;

('2) e que a este fim o esperara em caminhos es-

cuzos, com a sua Besta ^ arma daquelle tempo, com que se

matava com lanla segurança como com as de fogo ; c que um

(1) Vide Bluteau , Vocabular. Port e Latiu.

E Carvalho, Corojrraf. Portu?. Tom. 2. foi. 624.
^

(2) Fr. Jerónimo Rcmán Hist. da Caz. de Bragança. Part. 2.* Cap. 1.

na vida do Conde de Barcellos.
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dia, sabendo que o IVIestre passava d'A]dpa-Galega para Monte
Mor, o esperou, e vendo-o U. João, com generosa franqueza

lho disse = iVao havemos de acohar com esta vieloncoUa ? irz:

ao que elle respondeu = Sim
,
quando eu acabar com vvsco!

= Os Sereníssimos Duques de Biapança esiimavào tanto esta

tradição, que indo El-Kei D. João Jll. a Veiros, acompanha-
do pelo Duque de Bragança, D. Jayrae, este ccnduzio o iVío-

Darca á Igreja onde estava a sepultura do Barbodão , e lhe

disse =1 ylqm está enterrado o mau honrado homem da nossa

geração, que depois que Ll-Rci D. João 1. ° leve trato com
iua filha, Já mais aquh ver, nemfw^er a barba (3). O Mestre
d'Aviz rezidio longo tempo no Castsllo de Veiros, e ali juntou

algumas vezes as suas forças para a guerra (4).

A Igreja Parochial desta Villa é da invocação do Salvador;

tem caza de M izericordia , e as Ermidas de S. Sebastião, S.

Bento, S/ Catherina, e S. Thiago; e no arrabalde o notável

Templo de Nossa Senhora de Mileu, mui antigo, e que tem jun-

to da sua porta principal duas sepulturas com epitáfios, um dos

quaes diz , que ali jáz Sexto Bucio, Senador líomano. E'esla

terra fértil de trigo, de muito bom azeite, gado, e caça com al-

guns montados. A sua Alcaidaria Mor tem andado á longo tem-
po na Caza d' Abrantes.

O Senhor Hei D. João VI- creou Visconde do titulo desta

Villa a Francisco de Paula Leite de Souza, do seu Conselho , e

do de Guerra, Grã Cruz da Ordem de S. Bento d'Aviz, Com-
mendador nas de Christo, e Torre-Espada , Tenente General o
mais antigo dos Reaes Exércitos

,
que interinamente commandou

por duas vezes, governando por muito tempo as armas da Cor-
te e Provincia da Estremadura, e merecendo sempre não só na
Patria mas lambem nos Paizes Estrangeiros que visitou, honrozo
conceito, com especialidade na Corte de Nápoles , aonde esteve

em 179Í2 (na Esquadra de que era Chefe J6zé Sanches de Brito)

indo por Commandante da Nao Rainha de Portugal, pois naquel-
la Corte rccebeo, assim como os mais Commandanles das Em-
barcações da Esquadra, as maiores honras e destincçôes do Reie
da Familia Real, sendo convidado a jantar á meza de Sua Ma-
geslade Siciliana , e indo lambem El Rei cear a bordo da dita

(3) "Vide = Souza, Hist, Genealog. da Caza Rea!, Tom. 2." Liv. 3.

Cap. 1 a foi. 49. e Tom 5. Liv. 4., foi. 5.

Santos = Monarcb, Luzit. Part- 8." Liv. 2." Cap. 2."

(4) Vida e acções d' El-Rei D. João I. pelo Conde da Ericeira.
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Náo do seu commanilo, que éra a Capitania (5) ; o que, posto
seja rigorosamenie aUieio d(^stt! asíumjMr» , com ludonos pareceo
dever referir, por iiâo ser inopporluno o Ualar da pessoa sobre
quem recahio esle lilulo. Havia sentado praça em 176^2 por oc-
casião da guerra daquelle i'^mpo,no regimento de tavallaria do
Caes

, (de que éra enião Chefe seu pai, Jozé Leite de Souza de-
pois Tenente General): foid'aIi servir para a Real Armad.-),' se-
guindo os .postos desde Guarda Marinha, para que foi despa-
chado em J763, até ao de Chefe d'Esquadra Graduado, doqual
passou para iVlarechal de Campo em 1799, (6) no decurso de cu-
jo tempo fez relevantes serviços ao Estado tanto na Índia como
em diversas partes do Mundo; dislinguindo-se no ataque da Pra-
ça d'Argel ern 1784

; (7) na Divizâo naval, queem 1794 foi fa-
zer pai te da Esquadra Ingleza, denominada do Canal, do com-
mando do Almirante Loid Howu

,
para operar contra as Ar-

madas da Republica Franceza, sendo enião Commandante da
Nao Princeza da Beira; (8) nas llhasde S. Thomé e Príncipe
em 1797, sendoo Pacificador dos tumultos populares ali occor-
ridos por aquelle tempo, e sublevações dos Crioulos e Angula-
res, e deixando em obediência e respeito os povos daquella por-
ção dos domínios Portuguezes; na conducçâo d'imporlantissimos
cabedaes por differentes vezes trazidos a salvamento debaixo da
sua guaida dos Portos d'America, com que enrheo de ouro os
coíres do Real Erário

, e a Praça desta Capital, em tempos em
que os mares eslavâo infestados de Divisões xNavaes da Esquadra
Francezae innumeraveis corsários, sendoa maior das Frotas a de
1798, que a 10 de Setembro entrou em Lisboa debaixo do seu
commando, pois alem das JNaos e Fragatas de guerra, consta-
va de h2^ Navios mercantes com riquezas que naquelle tempo
decidirão talvez da sorte de Portugal pelas enormes despezas

,
que

havja a fazer por cauza daquelles inimigos (9). Estes e outros

I'''^
Gazetas de 19 de Junho, 28 d'A?oslo, e 18 de Setembro de

1792 , n "s 2o , 35 , e 38.

[6] Siippleniento á Gazela de 21 de Jiinlio de 1799,
[7] Sii()j)lenieiito á Gazeta de 30 de Julho de 1794.
[8| Siippleraeiíto á Gazela de 6 de Marco de 1795 — estas Gazetas exis-

tem na Biblioteca Nacional.

[9] = Vide Gazeta de 18 de Setembro de 1798. ~ N. B. Este serviço
por SI só parece o constituiria digno dedistincto louvor, pois Filij.pe IV. d'Hes-
panha por motivo semelhante, qual fui a chegada a salvamento d'um importante
comboio das índias Occidentaes, logo dejiois do malogro do ataque dos Jngiezes
feito a Cadiz, que tornavão perigoza a passagem do mesmo comboio, ordeuou
por um decreto, que todas as Igrejas Cathedraos de Hespanha celebrassem an-
nuaimenle a 29 de Novembro a festa e mifsa do SS- Sacramento em memoria
e rendimento de graças pela feliz chegada daquela Irota : vide =flelaçào das



6

feitos seus merecêrâo ser cantados em Poéticas compozições. (10)

Continuou depois «^m terra a servir a sua Patria passando a Go-

vernador do Castello de S. Filippe de Setúbal, que se achava

va^o pelo fallecimenlo de seu Irmão, o Tenente General Fer-

não Pereira Leite de .Souza e Foyos
; (11) e em seguida a com-

mandar a linha de defeza do Tejo, e fortalezas djs suas duas

mar<^ens, até que assumio o Governo da praça d Elvas, (l-a)

Foi promovido a Tenente General em 1807 , e depois a Gover.

nador das armas da Província do Alemtejo, cuja restauração

em grande parte se devêo ao seu valoroso esforço , sendo o pri-

meiro Portugue%, que na qualidade de General se bateo com as

tropas e Generaes de Bonaparte ,
piignando pela independência

da sua Patria; (13) de cujos serviços fez o Monarca lâo alto

apreço, que lhe mandou expedir o seguinte diploma.

" D. João por graça de Deos , e pela Constituição da Mo-

narquia Rei do Keino unido de Portuc;al, Brazil, e Algarves

&c. Faço saber aos que esta Minha C^rta virem: que attenden-

acções do Conile Dnque de Olivares , e successos da Monarquia Hespanhola no

tempo do seu Governo, por J. R. Cabral, impressa em Lisboa em 1711, a foi.

235.

[101 = Vide saudades de Belmiro
,
pastor do Graça, 8.^ impresso em Lis-

boa em 1804- nesta obra se descreve a viagem do grande comboio, e a paci-

ficaçào em que F de P. Leite deixou as Ilhas de S. Thomé ePrincipe. = Na

Via Jozinaída, = Poema Heróico, se descreve o mesmo roteiro tia importante

frota do commando de F. de P. Leite, por Jozino do Mondego, 8.° impres-

so em Lisboa em 1798. = Videtambem umas liras por Francisco Xavier do Re-

go Aranha em 1811. = Memorial aoEx.® Sr. Tenente General F. deP. Lei-

te por Joào de Figueredo Maio e Lima ,
elogiando outros feitos do mesmo Gene-

ral, 8. o imi)resso em Lisboa em 1814. = E diff^rentes sonetos compostos em

1818 pelo Cordnel Gonçalo José de Araujo e Soiiía.

[11] =: Vide Gazeta de 23 de Maio de 1799. n. " 22.

ri2] = Gazela de 21 de Julho de 1807. n. "= 29.

[13] = Vide supplemento á Gazeta de 2 d" Agosto, e Gazela 'de 19 de Se-

tembro n. * 32, e 2. » supplemento da de 21 de Setembro, e Gazeta de 22 do

mesmo mez , n. ® 33, todas de 1808-

Vide também — Évora no seu abatimento gloriosamente exaltada, por A.

M F. Galvào Pereira 4- = impresso em Lisboa em 1808. — Observador Por-

tu^ por um anónimo ,
4.® impresso em Lisboa em 1809. Relação daenirada do

exercito Francez chamado do Gironda em Portugal em 1807 , por um verdadei-

ro Portu^uez e vassallo fiel, 8.=' impresso em Lisboa em 1809. — Rezumodos

successos °do Alemtejo na feliz restauração de 1809. A. anónimo, 8.» impres-

so em Lisboa em 1810. — Historia geral da invazSo dos Fraucezes em Portu-

jral por J. A das iSíeves , 8.° Tomo 4.° impresso em Lisboa em IBU. —
Relação da Revolução deCampo Maior em 1808, por Fr. J. M. de N." Sr.»^ do Car-

mo e Fonseca, 8.° impresso em Lisboa em 1813. — Mappa Histórico — Mi-

litar— Polilico— e Moral da Cidade d' Évora, por— O Amigo de Deos edos po-

vos ,
4. = impresso era Lisboa em 1814 — Recreativo , Jornal senianarto de 11

de Maio de 1838. a< ° 15.
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do aos longos, e sempre honrados, e mui dislinclos serviços de

Francisco de Paula Lt il^*, Tenenle General dos Kxercitos Nacio-

iiaes e Ileaes, e Conselheiro de Guerra, em toda a sua carrei-

ra miiilar
;
assignalando-se principalmente na Época da Restau-

ração deste Reino, em que foi emcarregado doGoverno das Ar-

mas da Provincia do Alemtejo, aonde dezenvolveo a lealdade,

e patriotismo, que o caracterizão, ese provãc de aulhenticos Do-
cumentos; E querendo dar-lhe um novo testemunho da Minha
justa considerarão^ e prolongar na sua desceiídenciaf tão benenne-

rila memoria: Hei por bem Fazer-lhe Mercê do Titulo de Vis-

conde de Veiros em duas vidas. E Hei outro sim por bem, que
o dito Francisoo de Paula Leite se chame d'ora em diante Fis-

conde de /-^eiros , e que com o referido Titulo, goze Iodas asL

Honras, Preeminências, Prerogativas
,
ízempções, Liberdades,

e Franquezas, que pertencem ao dito Titulo de Visconde, elhe

podem compelir, e tocar segundo o uzo e antigo costume destes

Reinos era tudo aquillo que não está actualmente derogado,

ou posto em desuzo por Leis posteriores: E por firmeza de tu-

do o que dito é,lhe Mandei dar esta Carta por Mim assignada,

passada pela Chancelaria, e Sellada com o Sello pendente das

Minhas Armas. Pagou de novos Direitos 150^^540 rs. que fo-

rão carregados ao Thezoureiro delles no Livro 33 da sua Recei-

ta a foi 89 V. Como cí»nsta de um Conhecimento em forma por

elle assignado, e pelo Escrivão do seu Cargo, e registado a foi.

19 V. do Livro 91 do registo geral dos mesmos Novos Direitos.

Dada no Palacio de Queluz, aos 11 dias do mez de Março do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christc, de 1822.

= Rei. =
Filippe Ferreira d'Araujo e Castro. „

O General Lfite não era natural de Veiros, nem ali pos-

suía propriedade alguma, e se S. Magvsiade lhe fez mercê do

Titulo de Visconde desta Villa, seria por ter dado nella princi-

pio ú sua carreira militar
,

porque consta , que alli asseirla-

ra praça ; alguém houve que se lembrasse, que nesta mercê tal-

vez se aitendesse á honroza recordação d'uma acção de fidelida-

de a mais acrisolada, praticada naquella mesma terra por um
seu ascendí^nle; esta acção refere-se em um Nobiliário, que se

acha na Biblioteca Nacional, que diz assim:
^

,, Os Leites, dizem, tomarão este appeliido em lempo
d'Fl-Rei D. Fernando, porque servindo um desta familia a D.
João Mestre d'Aviz, que veio a ser Rei df Portugal, de seu

Yeador, estando o Mestre raereiídaiido cm Ffiiros em lempo que
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andava rec(eo50 de que a Rainha D. Leonor o ma.ndasse malar

com peçonha, como poucos dias antes o intentara fazer >a ferro

em Évora, com firmas falsas d'El-Rei (14), succedeo porem-lhe

na meza uma porcelana de leite, e querendo lomalla advertio,

que eslava com a cor azulada, e olhando para o Veador lhe dis-

se, que examinasse o que cquillo era, o qual de súbito toman-

do a porcelana, a poz á boca, e bebendo o leite todo, respon-

deo : =: O que seja não sei eu, porem se é mal, melhor é, Senhor

,

que o vejaes vá; em mim, que eu em vós l — mostrando nesta

leal ouzadia o quanto estimava seu Amo, pois d'ahi a poucas

horas acabou a vida por effeito do veneno, e em memoria des-

te successo lhe chamarão =: o do leite = e a seus filhos de-

rão o mesmo alcunho, que se foi continuando em appelido até

ao prezente. „ (16)

Não sabemos se Isto é exacto
,
copiamos o que achamos es-

cripto , e guardado com estima , sendo pelos Genealógicos

seguido, que Alvaro Eannes Leite, Sr. de Calvos, fôra criado

d'El-Rei D. João [. , e que o acompanhara nas suas jornadas,

e batalhas, e talvez seria o de quem se refere aquelle caso , ac-

crescentando os Genealogistas serem os mesmos Leites de ori-

gem Franceza, no que ha toda a probabilidade, alé porque as

suas Armas são em campo verde, tres Flores de Lys de Ouro

em roquete, e Timbre uma das Lizes; 'em apoio desta opinião

citaremos o sentir do Padre Antonio Cordeiro, que na sua His-

toria Insulana, Obra impressa em Lisboa em 1717, a foi. 191.

Tit. 4.° do Liv. 5.° fallando dos Leites, diz em summa o

seguinte :

„ A anliga família dos Leites concordão os mais dós His-

toriadores
,
que vem de Francezes , e que de França tem os Lei-

tes os Lizes nas suas Armas &c. ; sendo o primeiro que se acha

desta familia Alvaro Eannes Leite, que era Senhor de Calvos e

Basto em Entre Douro e Minho ; e na verdade em Entre Douro e

Minho, no termo do Porto, se conserva ainda esta família com
Nobreza e Fidalguia muito conhecida, porque do dito Alvaro Ean-

nes Leite naçeêrão Ires filhos ,do8quaes o 3." foi Alvaro Leite,

Fidalgo já, e Senhor do Morgado de Quebrantôes em Gaia a

pequena, junloao Porto, eem tempo d'El-Rei D. Affonso V.

Carvalho na sua Corografia Portugueza, Tom. Cap. 10."

afol. 6?2l. fallando dos Leites Alcaides Mores da Villa deFron-

[14] ^ Vide Academia dos humildes, Tom. 1.® foi 217.

[15] = Calaloso das Gerações, que tem seus Solares nas Províncias don-

de tomào o nome = Salla dos Maouscriptos , Estante Letra G — Parteleira

3.» n. ® 25 na Biblioteca.
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teira, hoje reprezentados pela Senhora U. Maríaniia Leite Ma-
lheiro d'Anlas da Cunha Baena de Almeida, Viuva de Fran-
cisco Telles de Mello, Moço Fidalgo com exercício, eCommen-
dador da Ordem de Chrislo, diz assim :

A nobre, e antiga família dos Leites traz sua origem de
Ires Irmãos Fidalgos, quevierâo do Reino de França com o Con-
de D. Henrique, tronco dos Reys de Portugal ; o L '^^ se esta-
beleceu em Galliza; o 2.° na Província do Minho, onde tem seu
Solár na Quinta de Barrozao, silúada no Conselho de Cabessei-
Tas de Basto; e o 3. veio para Santarém onde fez Caza. ,,

E' deste ultimo que descende por Varonia legitima o Viscon-
de de Veiros por seu 7.° Avô, João Leite, de Santarém; e
deste Varão lemos na ^.^ paiie da Chronica d'El-Kei D. Ma-
noel, cap. 9, a foi. 167, que determinando aquelle Felicíssi-
mo Monarca mandar edificar uma Fortaleza em Çofála , fizera
apromptar 6 Náos de que dera a Capitania a Pedro de Anhaia;
que partira esta Armada de Lisboa no dia J8 de Maio de 1505,
e lendo^ já navegado até a altura de Serra Leoa, querendo o mes-
mo João Leite doguropézda NáodoseuCommando, afferrar um
dourado, cahira ao mar, e sem mais o verem se fôra ao fundo.
Desta mesma fatal occorrencia dão igual noticia, João de Barros
nasua Azia Porlugueza Década l/Part. Cap. 6 a foi. 360;
D. Jerónimo Ozorio Bispo de Silves na sua Vida e Feitos d'El-
Rei D. Manoel, Tom. 1/ a foi. 370; Faria e Souza na Sua Azia
Porlugueza Tom. 1.' Cap. 9, foL 85; e Castanheda na sua His-
toria do Descubrimenio e Conquista da índia , Liv. ^2.' Cap. 10
a foi. 3^.

-1 >

Cumpre advertir, que este João Leite de Santarém, Com-
mandante da Náo de Guerra Santo Antonio, já éra possuidor
então do Morgado de Nossa Senhora da Esperança com Capel-
la desta invocação na Ig^reja de S. Nicolau da mesma Villa, ÍJis-

tiluido a 25 de Março de 1488 por Branca Eannes (16), a Cavallei-
ra , mulher de Diogo Váz Caminha , Cavalleiro da Caza
d'El-Rei, e que continuando em seus descendentes, foi delle XI
Administrador Antonio Leite de Souza e Castro, que sérvio nes-
te Reino com o posto de Tenente de Cavallos , e depois no Es-
tado da índia com o de Capitão de Mar e Guerra (17) de quem
era Irmão ° o Ten*?nte General Joze Leite de Souza, Pay do
Visconde de Veiros; e de cujo Morgado por falta de Succes^ão da

(16 j Vide memorias e InstitiiiçSo do Morgado de Branca Eannes no Carto-
rio da Ií?reja de S. Nicolau dc Santarém.

[17] Gazeta de Lisboa de 12 de Junho , de 1738, n. « 24, na Biblioteca
Nacional-

b
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Viscondeça de Condeixa D. Maria Magdalena Leite de Souza,

he hoje Seiílior o Barão de Tavarede Joào d'Almada de Men-

donça e Quadros, nelo, e rí-prezenlante do referido Antonio Lei-

te de Souza e Castro. O mesmo Carvalho a foi. 548, Til. 3,

Tom. 3.*^ da sua Corografia, continuando a tratar destes Lei-

tes de Santarém, diz assim:
" Antonio Leite Pacheco, Provedor das Valias d'' Jvinhèu

ra e Akasquer , Senhor da Capella de N. Senhora da tlspcran-

ça e Murgado aella annexo, e morador na siia (Ja%a da Rua de

S, Manços em Santarém
,
que ainda conservão seus descenden-

tes , sérvio a El- liei D. Sebastião nas guerras d"* Jfrica e das

Inquirições que se tirarão no anno de 160;2 para Cavalleiro da

Ordem de Christu , em que professou sendo já x^elho , consta ser

alho de Diogo Leite Pacheco, que sérvio n&s Armadas em tem-

po d'' El-Rei D. João III. efôra á Cosia da Mina por Capitão

Mor de differentes Caravellas da Coroa
,
fazendo grandes ser-

viços ao Estado : e bem assim ser neto do referido João Leite

Commandante da Aao Santo Antonio da Real Armada da ín-

dia. Foi cazado Antonio Leite com D. Branca de Macedo, ÀV.*

do grande Pra%o de S. Gcns , filha de Jorge de Macedo da

quem teve entre outros filhos a Diogo Leite Pacheco adiante,

e a
Pedro de Macedo Leite, que passou ás índias de

Castella , e foi Justiça Maior , e Governador de

uma Praça no Reino do Peru (18),

Antonio Leite Pacheco Pai de Diogo Leite, que

ca%ando com a grande herdeira Malheiro teve a

Antonio Leite Pacheco, Commendador dosS."^ de

Filia Franca , e Alcaide Mor de Fronteira , o

qual de sua mulher D. Violante de Sá da Caza

d^ Alvarenga em Sinfaens teve a Jerónimo Leite

Malheiro também Cammendador e Alcaide Mor^

dito, que a 10 de Março de 1728 cazou com D.

Maria de Portugal filha de João Sanches Baena
Commendador de St." Mana de Fou%ela, ede D.
Violante de Portugal filha de D. Dinis d^ Al-

meida [Irmão do l." Conde d"* Assumar) t de sua

mulher D. Maria Josefa de Mello filha do Con-

di das Galveas Dinis de Mello e Castro (19) dc

cujo matrimonio teve entre outros a João PauU^

^8) Souza Hist. Genealog. da Caza Real Tom . 11, L."8. ° a foi. 659.

[19] Souza, Memorias dos Grandes de Portugal foi. 382, eseg.
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no Leite Malheiro^ que cazou com sua sobrinhaD,
Maria Benedicta vénias da Cunha d^ y^lmeda,

filha herdeira de set» Cunhado e Primo D, iuia

d^Almeida, e destes he filha c successora D. 11a-

rianna Leite Malheiro de quem jáfalíamos a/ 8,

e 9 — (*iO)

Diogo Leite Pacheco (SI) filho do referido Antonio Dite

Pacheco, foi Commendador da Ordem de Christo, a 1.* vezca-

%ado com D. habel Soares de Mello de quem teve a D. Caihe-

rina de Macedo Leite, que ca%oii como Secretario d"* Estado Mi-

guel de Fasconsellos e Brito , o que tudo refere Souza na iua

Hist. Geneahg, da Ca%a Real Tom. //, L/S.", a fl 659, e

destes he neto e representante o Conde de Murça. (Sf ) CaiOU

vez com D. Luiza Sodré, por quem veio a esta Caza o Mor-

gado dos Cru%etes do termo de Lavre no Alentejo Jnstiluidopor

sua Mâi D. Filippa Soares , sobre o qual houve depois Deman-
da (23) com o Hospital de Santarém em que se oppo% corno 3.'

Francisco de Sá de Miranda da Caza da Tapada , vencendo-a

estes Leites no anno de 17 4-1 ; e érafilha. D. Luiza Sodré de Duarte

Sodré da Gama çwem/omo Pais Paulo f^a% Pimenta Commen^
dador de St."" Maria d^ Achete na Ordem de Christo, e D. Francis-

ca Sodré da família dos Donatários da f^illa d^ Aguas Bellas (24.)

de quem teve entre outros a

Antonio Leite Pacheco, que foi Guarda Mór das Náos da

índia, Sr. do referido Morgado', e cazado por escripluras de

ff) d'Abril de Í6S6 , com D. Maria Continho (S5) filha de

[20] Souza, Hist- Cenealog. da Caza Real Tom- X. a foi. 826.

[21] Diogo Leite aiigmentou o sen morgado com a Quinta de Santo Antonio

do Pombal nos subúrbios de Santarém, como consta do seu Testamento feito naquel-

la Villa a 4 de Setembro de 1617; mandou reedificar a Capella de N. ^V. daEspe-

rança, etresladar para ella os Ossos da Instituidora Branca Eannes.

[22] Theat. Genealog. de D. Tivisco Arv. a foi. 207 e 208.

[23] Feito d'Appelaçào em Pegas de Maioratus, Part.l.*, Cap.5,n. ° 304 ,

a foi. 272.

[24] J. B. lie Castro, MappadePortugalafol.il.

[25] D. Maria Coutinho é que entrou para a Caza dos Leites com a Proprie-

dade doOíTicio deGuardaMór das Naus da índia e Reaes Armadas; cujo Officio

depois de andar por bastante tempo nesla familia, passou para a dos Souzas e Alies,

em que se conservou até que foi abolido em 1833, ou 34, eéra tào importante que

Filippe 3. ° o deo por equivalente a Manoel de Gouvêa , que tinha o de Correio

Mór do Reino, vendendo este a Luiz Grfmes da Matta , Fidalgo de Sua Caza, por

70 mil cruzados de que se lhe passou Carta em Madrid a 19 de Julho de 1606; (vi-

de Souza, Hist. Genealog. da Caza Real Tom- 12, Fort. 1.*, L. =^ 14, Cap. 1- = i

afol.300 deque resultou ao seu ultimo Proprietário nada menos do qne a Proposta,

que a Senhora Rainha D. Maria l.*^ lhe mandou fazer noanno de 1797, c elle acei-

tou, *do Titulo de Conde deJuio e Herdade, e outras muitas mercês, como indem-
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Luiz d'Atouguia de Souza

, Moço Fidalgo e Guarda Mór das
Náos da Jndia, e de D. lznbt'1 Coutinho Irmaã de Chrislovâo
de Souza Coutinho Senhor de Baião; e filha de Fernão Mar'
Uns de Sou%a 8." Sr. de Baião e dc S. Chriitovão de Noguei-
ra — e de sua mulher D. Jlíaria de Teive — vide, Corogra-

fia Portugueza Tom. 1.* ofl 404 e Theatro Genealógico de D.
Tiviíco afl 47 ; o qual éra Irmão de Jntonho de Sou%a Couú-
nho Senhor de P^illa Nova de Souto d' El-Rei , de quem des-

cende o Fisconde deste tUullo , e muitas famílias da Grandeza
da Corte , — vide o mesmo D. Tivisco j4rv. das Caxas de Sou-
to d' El-Rd, e de Pombal afl 8 e òd e neta paterna a mes-
ma D. habel Coutinho de Chrislovão de Sousa Coutinho 7.'

Sr. do Concelho de Baião, vide Souza, Hist. Genealog. da
Ca%a Real Tom. If, Part. 1." Liv. 14, afl ^95, e seg

;

que vmha a ser Innâo de Luis Alvares de Soma Pai de D.
Maria de Souza mulher dc Antonio Pinto da Fonseca Senhor
do Morgado de Balsemão, ascendente dos P iscondes de Bal-
semão kc. vide D. 7\visco Arv. afl 197.

E Luis d'' Atouguia éra filho de Francisco Alvares d^Atou-
guia, Moço Fidalgo, e de sua mulher D. Maria de Souza filha
de João de Souza, Chanceler e Governador da Coza do Civel^e
neto de Luis Alvares d"" Atouguia de quem ha honrada memoria
no 1.^ Cerco de Çafim.

Teve Antonio Leite do referido matrimonio a Diogo Leite
de Souza (^6) que foi Guarda Mór das Náos da índia— Encartado por Alv. de 9,% de Julho de 1655 (27) Cavalleiro
da Ordem de Christo

,
Capitão da Companhia dos Criados da

Casa Real por Patente de 20 de Outubro de 1657, reghtada
noc Livro 5. da matricula no Arquivo da Torre do Tombo; e

qujáz na swa Capella de N. S. da Esperança, Jazigo de sua
Casa na Igreja de S. Nicolau de Santarém ; foi cazado com
D. Brites Maria da Veiga — que por morte de seu Irmão Jozé
de Matos da Vziga e Carvalhoza

,
Dezembargador do Paço , e

Chanceler da Relação do Porto , succedeu no seu Morgado , a
que anexou algum bens na Ereguezia d"* Ameixoeira junto ao
Lumiar; — e que era filha do Doutor Fernão de Mattos e Carva-
lhoza do Conselho d'El-Rei, Dezembargador do Paço e Chan-

nisação do dito Olficio
,

que enlào passou para a Real Admiiiistiaçào. [vi"

Ue Snppleinento á Gazeta de Lisboa de 17 de Fevereiro de 1797.

[26] — Vide Barboaa Costados das Familas Titulares Arv. a foi. 830.

[27] — Livro 36 dos Registos da Caza d a índia a foi. 59, enas mais parles^.
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celer Mór do Reino em 1668, (^8) dos Senhores do Morgado
de Palhavãa, edeO. Izabel da Veiga de quero teve a Fernão
Leite de Souza Matioi Carvalhoza e Veiga (S9, e 30) Guarda
Mor das Nàos da índia e IX administrador do referido Mor-
%ado'\fo% morto diurna estocada em Santarém a 14 de yíbril

de 1697
, já% na dita sua Capella de N. Senhora da Esperon,

ça: Cazou em Moura com D. Constança JVIaria da Silvae Cas-
tro (31) que depois de Viuva se recolheu ao Mosteiro de Santos
eomo se di% na Discripção do mesmo , e foi Senhora da Qum-

'

ia e Palacio do Grilo ede oitlros bens de morgado Junto o Lis-

booj eó.* Donatária de juro e herdade do Prestimonio da Lagoa
do Cardo no Algarve que andava na sua familia por confirma-
ções Regias continuadas de%de o anno de 15'23 , em que foi da-
do a seu 3. ° Avô Antonio de Oliveira d^A%evedo , Veador da
Rainha D. Catherina , e Alcaide Mor de Portel^ como adiante
se di%i e filha herdeira de Francisco d' Almeida e Silva Olivei-

ra Moura e Azevedo, ilíoço Fidalgo por Alv. de 15 de Maio
de 1649 {d'^) e de D. IzaljeI de Brito e Lacerda que éra Ir-

mãa de D. Jozé Pereira de Lacerda Prior Mor de Palmeia, e

Fidalgo de grande talento e letras
;

depois Cardeal e Bispo do
Algarve , de quem adiante damos n^um epilome da sua vida

,

succinta narração da sua familia.

E Francisco d'Almeida e Silva éra filho do Doutor Cid
d'Almeida que foi Collegial de S. Paulo

, Dezembargador
do Paço, do Conselho d'Estíido de Portugal em Madrid, e

Coramendador de Sl* Ováia de Ilio Covo na Ordem de Chris-
lo

; (33) e de sua mulher D. Constança da Silva e Azevedo
filha de Manoel d^ Oliveira d^A%evedo Estribeiro Mór do Infan-
te D. Lui% , e Commendador da Ordem de Christo ; e éra
Irmão de D. Filippa d' Oliveira mulher de jD, João de Cas-
tro , Senhor de Roris ^ e Rezende^ dos quaes descende o Conde

[28] Souza Hist. Genealog. da Caza Real Tom. J'l. , L. 11. , foi. 151.

(29) Vide Gazetas de 27 d' Agosto de 1722 , n. ° 35 , e 7 de Setembro de
1745 , n. * 36 na Biblioteca.

(30) Nobiliários de Diogo Gomes de Figueiredo, d'Antonio José de Goiívea,
e vários Titules de Leites na Biblioteca Nacional , assim como huma Arvore por

D. Thomaz Caetano de Bem, na Salla dos Manuscriptos , Estante Letra C Par-
ideira 3.^, n.° 35; que todos concordào com o que escrevemos da Varonia de
Leites attie ao Visconde de Veiros.

(31) Souza Hist. Genealog. da Caza Real Tom. X. a foi. 901.
^^32) Gazeta de 14 de Maio de 1739 , n. "= 20.

[33] vide Alv. de 9. de Julho de 1635
,
Regd. a foi. 17 do L. da Clian-

-elaria da Ordem.
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de Reiende; (34) e ambos filhos Antão d^ Oliveira d^ Azevedo

Veador da Rainha D. Catherina, e Alcaide Mór de Portel',

(35) de quem ']á falamos, e que anda no Livro da Matriculados

Criadoê da Ca%a do Cardeal Rei D. Henrique, do anno de

com 2j|[500 reis de moradia de Fidalgo CavaUeiro aque

foi accresccntudo do Foro de Fidalgo Escudeiro, que lhe havia

sido pa%sado por Jllv. de 3 de Julho de 15G0, no qual se decla-

ra ser também Estribeira Mór do me^mo Cardeal Rei. Ede D.
Maria da Silva S.* mulher daquelle Manoel d* Oliveira d' Ace-

vedo
,
que era filha de Lopo f'^a% de Mello Castello Branco (36)

Senhor da Roliça {ciija ca%a hoje possue seu descendente D.
Thoma% da Cunha Manoel Henriques de Mello e Castro, Fi-

dalgo bem conhecido- e o qual Lopo P^az de Mello jâ% em uma
Sepultura na Capella Mór da Jgreja da Roli;a com epitáfio que

declara ser o que mandou a Roma pela Bulla do S. S. Sacra-

mento a qual eslá na dita Jgreja ^ e quefalecera em%l d^ Abril de

1577 :) e de sua mulher D. Constança de Brito filha de

Sebastião Tavares da Grãa Administrador de Ires Vínculos da

Família de Tavares^ aque se juntarão outros instiluidos por dou

s

filhos seus, eque lodos coniinuàrão na sua Faronia até D. Ca-

therinCb do Pilar de Mendonça falecida em Elvas em 8 de Julho

de 1783 , em quem acabou esta linha e cujos grandes Morgados
ainda se questionão , havendo-se habilitado na Causa dasuasuc-

cessão o Duque de Lafões e diffcrentes Fidalgos da Corte , sen-

do um delles o Tedcnte General Fernão Pereira Leite de Foi/os

Irmão do f^isconde de Veiros
,

que segundo o sentir de bons

Genealógicos era a quem assistia melhor dirêilo, mas em prejui-

%o da sua familia tem esta pcndencii údo tratada com desleixo

pelos seus: como tudo consta dos Autos desta Demanda, Escri-

vão Costa Pinto.

Teve o dito Fernão Leite de sua mulher D. Constança a

Diogo Leile de Sonza, que morreu solteiro havendo sido Capi-

tão de Cavallos.

Antonio Leite de Souza, Successor da Caza de seus Pais

— V. adiante —
Jozé Leile de Souza, Capitão de Cavallos na Catalunha:

[aquém ÍMrvalho equivocamente chama João j sendo este o Pai

do Visconde de Veiros como logo se dirá.)

[34] Souza, Memorias dos Grandes de Portugal a foi. 496.

(35 J Theat. Getiealog. por D. Tevisco , Arvore dos Castros Condes de Re-

zende a lol. 63.

(36^ O mesmo Livro Arvore de familia dos Grans a foi. 105.
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D. Brites, e D. Antonin Recolhidas no Mosteiro de San-
tos.

(
Esta ca-íou com Divgo Rangel de Macedo^ Moço Fidalgo.)

Xavier Leile de Souza e Castro que serve na Jndia; (Joi

lá Capitão de viar t Guerra , e Governador da Praça de
serz , e depois da de Damão ^ morreu em Goa no anno de 1741

^

foi ca%ado com D. Caíherina de Magalhães Jilha do Governa-
dor do Rio de Sena. c. g. 7ia índia.)

Antonio Leile de i^ouxa e C.asiro filho do referido Fernão
Leile e successor da sua Caza j sérvio neste Reino com o posio
de Tenente de Cavallos , e aepois no Estado da Jndia com o
de Capitão de Már e Guerra , como à pouco dissemos; e Cazou
com D. Joanna JVlagdalena da iSilva filha de Joào Telh-s da Sil-

va que foi Provedor da Fazenda Ileal nas Ilhas, Vtdor Geral da
Fazenda na Índia, e Conselheiro Ultramarino , e de sua mulher
D. Andreza Maria de Carvalho filha do Almirante Jerónimo de
Carvalho, e de sua mulher D.Jgnez da Cosia , eleve a Fernan-
do Leite de Souza e ( astro, yjoço fidalgo, Major de Cavallaria,
e reformado em Tenente Coronel Governador de Bejn^ XU Senhor
da Ca%ae Morgados dos Leites de Santarém e do Grilo, em que sue
cedeu suafilha a Fiscondeça D. Miaria Magdalena Leite de Sou%a e

Castro mulher do f^isconde de Condeixa Fedro Miaria Xavier de
Brito Alaide e Mello, Capitão General de Mlinas Geraes [37] Se-
nhor da Quinta de Capa-rota junto á Villa ae Soure, Moço Fi-
dalgo, dos Donatários da Jlha d"*Anno Bom, e Varonia d"* Jta%-
des conhecida na historia da índia pelos doiis Capitães de Da-
mão Carlos, e Luiz d''Jtaide', [38 e 39] de cujo Casamento não
houve descendência, e por isso paswu esta Caza dos Leites para a
linha de D. Brites Jo%efa da Silva e Castro, que éra Irmã do re-

ferido Fernando Leite, efilha d^Jntonio Leite IrmaÔ primogé-
nito de José Leite de Sou%a Poy do Visconde de Veiros

; [40] a
qual cazou com Fernando Gomes de Quadros e Sou%a filho her-

deiro de Fedi-o Lopes de Quadros e Sou%a, Moço Fidalgo, Com-
mendadar de S. Pedro das Jlhodas na Òrdeni dc Chrislo, e Se-
nhor da Honra e Cma de Tavarede , e Lizirias de Buarcos • [41]
efoi sua filha herdeira D. Joanna do Silva e Castro que caiando
com seu Primo José Juzarte de Quadros

,
Moço Fidalgo, e Cor-

reio Mór de Coimbra, tiveraô taôhem por filha herdeira JD. An-
tónia de Quadros, que ca%ou com Francisco de Almada e Men-

(37) Vide Almanak tle 1807.

[38] Bezerra, Estrangeiros no Lima, Tom. 2. a foi. 331.

[39] Theat. Genealog. de D. Tivisco Arv. a foi. 21.

[40] Descripçào do Mosteiro de Santos a foi. 7.

[41] Gazeta ile 5 de Outubro de 1730, a.® 40.
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donça, da Cata de Filia Nova de Souto dVEl-Rei, Moço fi-

dalgo, Commendador da Ordem de Chnsto , e Governador das

Justiças do Porto , dos quaes é filho João d' Almada de Mendon-

ça e Quadros, 1. Barão de Tavarede, Commendador de S.

Martinho do J3ispo na Ordem de Christo , e actual possuidor da

Honra e Ca%a de Tavarede, e de diversos Morgados, entre os

quaes são os dos Leites de Santarém de quem é representante. (42)

He deste modo que Carvalho na sua cilada Corografia

descreve esta familia de Leites, ao que só accrescentamos o que

vai em letra grifa, que é extrahido d' Autores de todo o credito,

e de Diplomas autênticos, com quem tudo conferimos, e que

vão citados nas competentes notas.

C4g) — Barboaa, Costados das Famílias Titulares Tom. 1.® a foi. 92.
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D.JOSE' PEREIRA DE LACERDA nasceu na Villa de

Moura iioannode IGHJ; foi Doutorem Cânones, esuccessivamente
Inquizidor de Évora, Prior da Igreja de S. Lourenço de Lisboa,
da qual fôra seu antecessor o Em.° Cardeal Patriarca, D. Tho-
máz d^Almeida; dahí passou a Prior Mór de Palmella da Or-
dem de S. Tiago da Espada, e indo El- Rei D.João V. áquel-
le Convento sem ser esperado, sahío a recebello com aCommu-
nidade dos Freires, e lhe fez uma tão douta allocução, que mui-
to subio no Real conceito a sua sciencia. (1) Em Novembro de
1715 foi nomeado Bispo do Algarve, e Sagrado na Igreja doex-
lincio Convento da Sb. Trindade de Lisboa em 30 d'Agosto '

de 1716. Foi Executor da Bulla Aurêa para a creação do Pa-
triarcado de Lisboa concedida por Clemente XL

,
que o creou

Cardeal Presbítero da St.* Igreja Romana no Consistório de 19
de Novembro de 1719. (£)E1-Hei D. João V. o nomeou Conselhei-
ro d'Estado em 1721. Em 9 de Maio deste anno parlio para
Iloma a fim de votar no Conclave, a que linha sido convocado
pelo Sacro Collegio pela morte de Clemente XI. , e tanto que
chegou á Curia foi conduzido pelo Cardeal Piazza ao Consistó-
rio, aonde lhe deu Innocencio XUI,

,
que já achou eleito, o

Chapéo, e annél Cardinalício, e o Titulo de Sl^. Su%ana, (to-
mando posse no dia da mesma Santa) e o nomeou para as Con-
gregraçòes do Concílio Tridentino , Immunidade Eccleziastica

,
Índice, e Indulgências, em que dezenvolvêo os seus grandes co-
nhecimentos. Em obzequio da sua vásla erudição a Academia
dos Árcades o elegeo por acclamação seu Collega com o nome
de Retinio, e denominação áe Sidiàto dos Campos visinhos á Ci-
dade de Sida na Laeonia. Os Porcionistas do Collegio Clementi-
no, que são lodos Fidalgos da 1.* Nobreza d'llalia , lhe consa-
grarão uma Festa Académica assistida de Purpuras Roma-
nas infjprimindo-se logo depois em Roma as Obras que nella se
recitarão, iodas em louvor do Summo Pontífice, d'El-Rei D.
João 5.', e do mesmo Cardeal. Foi ali tãobem nomeado Prote-
ctor da Capella do S.S. S.icraraenlo de que tomou posse na mes-
ma Igreja. Por morte d'Inocencio XllI entrou no Conclave
sendo um dos 1.°* votos para a eleição de Benedicto XIIl a '22

de Maio de 17'-24). No anno seguinte que era Santo fez no seu Pa-
lacio um Hospício para Cletigos pobres que de Hespanha fos-

sem ganhar aquelle Jubileo. Instado de suas Ovelhas para que

(1) íSonza Ilist. Genealog. da Caza Real Tom. 8. L. = 7.° a foi. 115.
(2) Anno Histórico — Diário Portuguez, pelo Padre Mestre Fr. Francisco

ác St.*^ Mana a foi. 361.»

C



declarasse de Guarda na Cidade de Foro p seu Termo o dia 4 dc

Dezembro dr^dicado ú Virgem Mártir 8l.* Barhoia, a qual tiiihâo

eleito para sua Pretecíora contra os Terteaiolos e Tempestades

que padecião, deferio benevolamente a suppliea ião juslifii ada.

Voltou para Polugal no anuo de 1728, e depois dVs.iar algum
tempo na Corte, parlio para o seu Bispado a satisfazer ás obriga-

ções do Officio Pastoral. Na vizila que começou em Abril de

1738 se principiou a sentir doente
,
pelo que se recolheu ao Pa-

lacio de Faro ,
mandando-se fazer preces pela sua saúde, porem

augmenlando-se a moléstia recebeu o S.S. Sacramento por Via-

tieo, que acompanhou oCabido dequem seJespedio com grande

teritura, e falhceu a S9 de Setembro quando contava 77 annos,

3 mezes , e Sadias. Jaz sepultado naquella Caihedial aonde a

S() d'Outtibro se lhe fizerão sumptuozas Exéquias reriiando a

Oração fúnebre o P.e M.^ Fr. Jo^é Lobo, Mercenário Ue>calso

do Algarve.

Fui Varão de grandes letras, eloquente, generoso, dotado

de urbanidade, e de grandes virtuiies, que fizerão seu nome re-

commendavel «m Portugal , e em Koma. Conipoz difíerenles

Obras, que girãoimpressas.

Fazem illustre memoria da sua pessoa= o F.^ D. Manoel

Caetano de Souza Catalog. Hi^l. dos Card. Fort. Pa^r. 317, §.

46l e 465. = D. Antonio Caetano de Souza, Hist. Gencalog. da

Caza Real Tom.X. pag. 901. = D.José Barboza, Addições ás

Not. dePort. compostas porManoel Severim de Faria pag. S75.

— Biblioteca Luzilana Tom. ° pag, 889. — Marangnni The-

saur. Paioch. Tom. 1.° pag-. 187. =. E Fr. Cláudio da

Conceição no Tom. 9. do seu Gabinete Histórico ; sendo to-

dos conformes em que seus Pais Francisco Pereira de Lacerda e

D. Antónia de Brito, orâo Fidalgos ilhistres. Acha-se o seu Retra-

to em um Livro in folio aonde estão ns de alguns outros Car-

deaes na Biblioteca Nacional , do qual se extrahio copia fiel.

Instituio um Morgado no Algarve a favor de seu Sobrinho An-
tonio Pereira de Lacerda ; e em quanto ásuaOrigem adeduzem
os Genealógicos pela forma seguinte :

João Quaresma, eseu Jrmão Pedro Quaresma dequem tem

sangue muitas familias da Grandeza, erão Sobrinhos do Conde
de Prado, e descendentes de Ruy Vasques Quaresma, Fidalgo

que íloreceu'no tempo dos primeiros Monarcas deste Jveiíio a quem
por seu grande valor se tornou acceiío, e (ío qual falia o Conde
D. Pedro no seu Nobiliário: foi João Quaresma Senhor de I'"i-

calho. Provedor dos Lugares d'Africa no Reinado de D. Affon-

ço ò. ° , e Pa)' de Marlim Quaresma, Juiz dos Direitos Reaes
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de Serpa, que raiou com D.Maria Pereira, fílha de Nuno Pe-
r«ira do Lacerda Alcai le M6r de Portel e da Vidiiju<M'ra, Senhor
do Morg ido de Baleizão no lermo de Beja [1. S ] e nelo de Af-
fonço Frz. de l^acerda que foi neste Reino Senhor do Sardoal

,

Punhete, Golegãa &c.edeD. Violante Pereiía írmâa do grande
Condeslavel U. Nuno Alz. Pereira da qual ainda se conserva ura
Yineulo na rt-ferida Caza de Baleizào : teveíVJarlim Quaresma do
dito seu cazamenlo Ffancisco Pereira de Lacerda Escudeiro Fidal-
go com 894. reis de moradia assentado no Livro da Matricula do an-
uo de 1550, e o qual foi cazadoeorn D. Violante de Sousa de quem
leve a Alvaro Pereira de Lacerda Fidalgo da Caza d'El Rei, que
cazou em Moura com D. Margarida de Xára Ponce de Lt ão, e
destes foi filho Francisco Pereira de Lacerda Fidalgo da Caza
Jieal e Cavalleiro da Ordem Chrislo, que de sua mulher D. Ca-
iharina Botto Alvarinho teve à Alvaro Pereira de Lacerda Moço
Fidalgo da Caza d'El-Rei, cazado com D. Caiharina da Silva
Va?, que lhe trouxe em dote uma herdade em Serpa, e lhe dei-
xou por filho a Francisco Pereira de Lacerda que succedeu na
caza de seus Avós, e foi Fidalgo da d'EI-Rei,e Cavalleiro da Ordem
de Christo, Procurador cm Cortes pela Villa de Moura; m. a
14 de Dezembro de 169^2 havendo sido cazado com D. Antónia
So ares de Brito filha do Uezembargador Antonio Soares de Mou-
ra e de D. Izabel de Brito Nogueira, que era bisneta de Francis-
co Nogueira de Biiio e de D. Caiherina d'Azevedo da Familia
dos Senhores da Honra e Couto d' Azevedo no Minho : teve Fran-
cisco Pereira de Lacerda deste matrimonio os filhos seguintes^:
Antonio Pereira de Lacerda com quem secontinua= o Cardeal
D..íos,é Pereira de Lacerda de quem acabamos de fallar = Al-
varo Pereira de Lacerda Brigadeiro d'lnfanteria e Governador
de P^áro aonde m. na idade de 84 annos e 43 dias em 1737
(3 (í 4) =: D. Izabel de Brito Avó nflaterna do Tenente General
José Lf-ite Souza como fica dito a foi. 13 e 14 = Antonio Perei-
ra de Lacerda succedeu nos Morgados de sf^us Pais

,
que au-

gmenlou com a sua 3.* que vinculou, foi Moço Fidalgo, Capi-
tão General deS. Thomé, e depois Brigadeiro e Governador de
Bejn aonde m. em Junho de 1731, com 83 annos de idade (5)
lendo sido cazado com D. Maria Eugenia de Portugal filh i de

[í] Theat. Genealog. por D. Tivisco Arv. a foi. 174.

[2] 1, ,, ,, Arv. dos Cogominhos Senhores da Torre dos Coe-
lheiros a f jl. 128.

^3) Vide Souza Hist. Genealog. da Caza Real T.>m. 8, L.° 7, Cap. 6, foi.

197.

[4J ííaz^ta de 12 de Setembro de 1737, n. ° 37, m Bildioleca.
[o] Gazeta de 5 de Julho de 1731 , n. ® 27 , na Biblioteca.

C S
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Bernardo Pereira de Barredo e Castro Commendador de S. Ma,
mede do Mogadouro na Ordem de Chrislo e Governador de Por

talegre, e de sua mulher D. Maria Francisca de Avâllos Dama
da Snr.* Rainha D.Luiza de Gusmão, (6) desta alliança foi fru-

clo = Francisco Pereira de Lacerda com quem se continua =
e Bernardo Pereira de Barredo , do Conselho de S. M . merece-

dor d'um tão dislincto lugar na HUloria pelos seus valorosos

feitos, que não podemos dispensar-nos de transcrever o quedel-

le se lê no Tom. 4. ° da Biblioteca Luzitana a foi. 79, que é co-

mo se segue

:

Bernardo Pereira de Berredo nasceo ema Villa de

Moura em a Província Transtagana, onde teve por

5, Pays Antonio Pertâra de Lacerda, Governador e

5,
Capitão General da Ilha de S.Thomé e depois Go-

„ vernador de Beja, Irmão doEm.>iao Cardeal D.

5, José Pereira de Lacerda; e a D. Maria Eugenia

de Portugal filha de Bernardo Pereira de Berre-

5, do e Castro Commendador de S. Mamede do Mo-

j,
gadouro na Ordem de Chrislo, e Governador de

3, Portalegre, e dei). Francisca Calherina d'Aval-

3, los Dama da Duqueza de Bragança D. Luiza de

„ Gusmão depois llainlia : seguio ávida militar que

era hereditária na sua illustre Familia, sendo

,3 Capitão de Cavallos no Principado da Catalunha

e Reino de Aragão onde deu claros argumentos

3, do seu intrépido valor em a batalha de Almena-

3, ra , e no choque de Penalva
;
porem mais vigo-

3, rosamente na Batalha de Saragoça succedida a

3,
d'Agosto de 1710, pois lendo-se perdido a

3, maior parte do seu Esquadrão, não lhe servindo

„ d'impedimenío 8 feridas penetrantes que reccbeo

„ no combale
,
rompeo pelos inimigos, e se salvou

3, de tão fatal perigo, que igualmente lhe ameaça-

3, va a liberdade como a própria vida. Com estas

,3 heróicas acções se hab'litou para ser nomeado Go-

3, vernador do Estado do Maranhão (7) e depois

,3 Governador, e Capitão General da Praça de Ma-

„ zagão (8) em cujos Governos mostrou a prudência

[6] Sonza Historia Geiíealog. da Caza Real Tora. 12 Part. 2.* Cap. 14,

Liv, 10, a foi. 901.

(7) Estalistica do Maranhão pelo Coronel A.B,P.clo La?o.mappa rlosGovernad.

(8; Gabinete Histórico por Fr. Cláudio da Conceição Tom. 9. a foi. 77

247 — 364.
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do seu talento, eodezíntereçse de seu animo. Nun-

,^ «ca deixou de cultivar entro as armas as letras pa-

ira as quaes desde os primeiros annos teve natural

,5
iinclinação. Foi ornado de grande descrição

,

5, e erudição assim Sagrada como Profana. Enten-

(deo com perfeição a lingoa Franceza , e fallou

tcorn pureza a materna : m. em Lisboa a 13 da

Março de 1748 [s. g.J Jaz na Parochia de N. Sr.*

5, das Mercês. = Escreveo = Annaes Históricos

5, do Estado do Maranhão em que se dá noticiado

seu descobrimento , e tudo o mais que nelle tem

„ succedido desde o anno em que foi descoberto até

5, o de 1718. Imp. em Lisboa em 1749 in foi. por

Francisco Luiz Ameno.
Francisco Pereira de Lacerda filho primogénito d' Antonio

Pereira de Lacerda succedeo na caza, foi Moço Fidalgo, Ca-

pitão de Cavallos no Exeroito da Catalunha aonde recebeo mui-

tas feridas na guerra da grande alliança, e depois Governador

d' Estremoz aonde falleceo ; cazou duas vezes, a 1.* com sua Pri-

ma D. Luiza Maria Concórdia de Lacerda filha de Luiz Perei-

ra de Lacerda, Moço Fidalgo, e de D. Leonor Pimenta: aS.*

com D. Marianna de Faro, Dama do Paço, e depois Dona
d'Honor, viuva de Caetano de Mello e Castro Vice Rey da Ín-

dia , e filha dos segundos Condes da Ilha do Principe, (9) de

qgem nâo teve successão, mas dal.* mulher teve a Antonio Ve-

ríssimo Pereira de Lacerda n. a 11 de Outubro de 1714 [10]

que succedeo na caza eBens da Coroa, que consistião em duas

Commeiidas da Ordem deChristo, e A Icaidaria Mór de Tranco-

zo : foi Moço Fidalgo com exercício, [11] e Cappitão de Infante-

ria , cazou a S6 de Julho de 1745 (12) com D. Catherina de

Bourbon nascida em Setúbal a 3 de Março de 1723, filha de

D. J()ãod'Almeida,Veadord3 Rainha D. Maria A nna d' Áustria,

Brigadeiro e Governador da Torre doOutão, (filho dos segundos

Condes d'AvÍI]tes) e de sua mulher a Viscondessa de Fonte Ar-

[9] Siippleiii. á Gazela de Lisboa de 29 de Muio de 1749 onrle se diz que

D. Marianna de Fíifo falleceo no Paço a 24 do dito mez ,
que o funeral fora com

a maior pompa, e que as Pessoas Reaes lhe lançarão ao;oa benta.

[10] Souza, Memorias dos Grandes de Portugal foi 330 e ses.

[11] Na Gazeta de 2 de Novembro de 1758, se lê que S. M. fez nierredo

tratamento de Stnlirtria a Antonio Veríssimo Pereira de Lacerda em consideração

dos serviços de seu Tio o Cardeal Pereira , e da antiga qualidade da sua ascea-

dencia.

(13) Gazeta de 26 de Julho de 1745 na Biblioteca.
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cada D. Joanna Cecília de Noronha [13] de quem teve , álem
de D. Joanna Xuvi«r de Bourbon que foi cazada com D. Jo-

ze Carcome Lobo Fidalgo dcsia capital, a José Francisco Ma-
ria Pereira de Lacerda n. a 19de Selembrode 1750, Moço Fi-

dalgo com exercício, Commendador de Sl.* Maria deSeniiorim,

e S. Mamede de Nellas na Ordem de Clirislo, Senhor da Villa

de Ucanha, e Alcaide Mor de Trnncozo, M.ijor de Cavallaria

e Governador de Moura, cazado com D. Ignez Lourença Ma-
noel de Vdhena cujos apellidosdão bem a conhecer a sua díjlinc-

ção,-de quem leve a ~ Antonio Agostinho i^ereira de Lacerda,
— Joze Maria Pereira de Lacerda = e D. Catherit)a Manoel
de Vilhena e Bourbon caxada com Heitor Joze de Souza Castel

lo Branco da illuslre Familia dos Senhyres do Concelho do Guar-
dâo — Antonio Agostinho Pereira de Lacerda succedeo nos

Morgados, Commendas, Senhorio, e Alcaidaria Mor referida,

é Moço Fidalgo com exercício, e capitão de Cavallaria: foi

cazado com D. Maria do Carmode Aguilar Monroy e Menezes

filha de D. Affonso d' Aguilar Menezes e Monroy e de D.An-
na Fortunata de Portugal e Menezes Fidalgos muito esclareci-

dos, de quem tem para successor da sua caza a Affonso Pereira

de Lacerda, Moço Fidalgo por Alvará de 26 de Fevereiro de

18^0. Vê-se que D. Contança Mai do Tenente Geneneral Jòsé

Leite tanto pelo lacic paterno como materno, descendia de famí-

lias destinctas nas Armas, e nas Letras,' pois álem do referido de-

parámos com a Gazela de f2 de Janeiro de 172í>, n." 4 que diz

assim :
" Nab.^ feira da semana passada, faleceu nesta Cidade

naidadc de S6 annoi Franckco Deoniúo d'' /Almeida da Silva e

Oliveira Sobrinho do Emjno Cardeal Pereim, e filJto único de Lui%

Cid d^ Almeida da Silva c Oliveira^ e Académico d'' /Jcademia
Jieal dccrijds altas virtudes, referio na mesma /Icadcmia um ele-

gante elogio o Conde de Ereceira, na Conferencia de 19, em (pie

sefe% elleição do sugeito aquem sc hadc encarregar a incumbência

que elle linha, de escrever memorias da vida e acções d') Sr. Hei

JD. Manoel. EnoS.° Tora. da Biblioteca Luzilana pag. 141 ain-

da se llie it^ce maior ilogio ,• e diz fora B iptizado na Parochia

dtíS. Thomé d'Alfama a 9 deOut. dé 1696.

(13) Souza Hist. Genealog. da Caza Real Tom. 12. Part. 2.* Cap. 14,

L. 10. foi. 850.
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Inler omfemos a Narração da Voronia de Lríles para tra-

tarmos da do Caldeai Pereifa por ser Jrnião de D. Izabel de
Btiioe La-erda A\6 inalerna do Tenente (.ieneral José Leiíccie

Souza, qve coído disisenrios a fui. 14 era filho ^. ° de Fernão
Leite de fcouza Mattos Carvalhoza e Veiga, IX Administrador
do iVIorgaiio deN. Sr."" da Esperança , e de sua mulher D. Cons-
tança Maria da" Silva e Castro 5.* Donatária da Lagoa do Car-
do , Sr.* ca Quinta do Grilo, e Morgado de Almeidas Cides

;

e filha da referida D. Izabel de Brito e Lacerda.

Nasceo e?te valoroso guerreiro José Leite de Sou':^a na vil-

]a de Santarern a S(I d'A gosto de 1686, como conota do L. dos
Biipl'zado« daquelle ai-ino, na Freguesia de S. Nicoláo da mes-
ma Villa, a foi 63: assenlou praça sendo muito joven , sérvio

com nolavl destintçào etn Catalunha (1) na guerra da grande
alliança, indo no exercito que penetrou em Casleila (S) e deixou
rendidas a« Traças de Alcantara, Placencia, Ciudad Rodrigo,
Saltimanca, Fenharanda , e outras mais Cidades e Villas. Sen-
do o mesmo José Leile nomeado íia Fonlc de Viveiros para ir

com 15 sodados prender uns cavalleiros, que se retira\ão de
Madrid ao campo inimigo, o executou a todo o risco;, e assim
mais se achou nas oceasiôes de Xadraque, e Junqueira; fez a
retaguarda aié Guadjilajara , e de Chicon foi com mais de 600
Biigagens a Fuente ldu<Mia, estando o inimigo á vista aforrajar.

Cobno a retaguarda do Exercito de Perales para J nesta, e foi

perseguido do inimigo até ent rar no Reino de Valença, havendo-
se com muhc valor em todas as operações de ião larga campa-
nha. No anno de 1709 sendo Capitão de cavallos, vindo ata-

car Um Esquadrão de Uzares
,
aoComboyo que vinha soccorrer»-

nos, lhe fez frente junto a Bellaguer , de forma que resgatou a
preza, quelevavão, e lhes matou alguns soldados, c um Alfe-
res,* e apriiionando outros, se virào os mais preciz.vdos a reti-

rar-se cedendo a seu v.dorozo exfoiço. Iniroduzio-se na Praça de
Lerida sitií.da pelo Duque de Orleans, por ordem que rc^cebe-

ra em Cat.lunha
,
dtpuií que se retirara do siiio de Vilhena,

(1) VideTtm. 14, cio Tlienlro de Alaiioel de Fí{,iieiredo, obra impressa em
Lisl)oa em 1815 . em a fjiial a foi. 538(-íA"efr» íalliindo deste Jcise .Leite de Soiizaj

diz assim — O teu bruço, e o teu coração forâo bem conhecidos nu. Ctitulunha
,

e corta laniemenle em iodo o decurso da rida , e etn todas as occasiófs. e Ivga-

res tiia di^timlon, em fjtie le appi oveilou a Patria até que a deixaste ,,

[2] A Gflseta de 26 de Onliilao de 1752 , ii. = 38, íallando do Despaelio
destp José Leite ile Si u-a para IVla2ag:rw) diz, " Qiie ttiit servido desde vu7iinoa
S. il/. , ena vitima gtterra servira com grande destiticriío e ralo'- ; e vai sticceder

no Governo ao Sr, de 2'aboa D- Antonio yílvarez da Cunha.
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e Batalha d'Almansa, o que executou com acerto , c valor, li-

vrando aCavallaria com que se introduzira na dita Praça,* e fa-

zendo varias sabidas em uma delias loraára parle da Bagagem do
mesmo Duque, e com igual valor se achou nas Batalhas de Al-
menára, choque de Candasnor , na de Saragoça, e Biruega,
e outros encontros com o inimigo, sendo lhe mais trabalhozo o

do ataque da Guarda de Campo, porque sevioquasi prisionei-

ro, por se lhe matar o cavallo em quehiíi montado^ porem le-

vantando o inimigo o campo lhe fez com um Esquadião mui-
tos prisioneiros na retaguarda, sendo carregado por um grande
numero de inimigos em ambas as occasiôeç, em que procedera

valorozamenle ; como tudo assim exactamente sedeclara no Di-

ploma da mercê que por taes serviços teve de uma vida na Com*-

menda de 8t/ Maria deMaçãa ePanascozo da Urdem de Chris-

lo, que então possuia seu %ogro Antonio Pereira de F03/OS , e

que ja havia sido de seu Tio o Secretario d'Eslado Mendo de

Foyos Pereira (3). Voltando Joçé Leite de Souza a Portugal

continuou a servir com muita honra, e briosa rezoluçâo, do que
mais circumstanciadamenle trataremos, como tencionamos, na
sua Biografia em particular. A SOdeNovembro de 1752 foi des-

pachado Governador e Capitão General da forte Praça de Ma-
zagão, memorável Padrão da heroicidade Portugueza , aonde sua

família ja era anteriormente conheeida pelas famosas acções ali

praticadas par seu ° Primo o Capitão General Bernardo Pe-
reira de Berredo de quem acabamos de tratar, (4) que desbara-

tou as tropas do Rey Abdala obrigando os Mouros a levantar o
sitio e bloqueio que pozerão áquella Praça, e que durara anno
e meio: (5) e também porque ja em mais remotas heras umseu'
maior ali conseguira illusire fama

,
qual foi Antonio Leite, (6)

Senhor, e Capitão de Mazagào, e ultimo de Azamor, quede-
pois foi mandado também por Capitão ao Seinal por El-Eey
D. João 3. ® (7) e cujo nome é bera conhecido na Historia (8)

(3^ Vide Carta de Mercê de Commenda de 27 de Setembro de 1759; re-

gistada a foi. 38 do Livro da Secretaria do Mestrado da Ordem de Ctirislo , e
Bas jnais partes do costume.

[4] Vide Biljlioteca Luzitana Tom. 4 foi. 79.

(5] ,, Gal)inele Histórico , Tom. 9. Cap. 14 fot 76.

[6] ,, Damiào de Goes, Clironica d'El-Rei D. Manoel , Part. 4 foi.

539 e 554.

[7] ,, Chronica d'Ei-Rey D, Joào 3.® Part. 4 Cap. 51 foi, 57.

[8] ,, A. Cordeiro, Hist. Insulana, in foi. Imp. em Lisboa em 1717,.
í-iv. 5 Tit. 4 a foi, 193.
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Cujo Senhorio e Capitanias largou pela Commenda d'Ar<raniI
e Senhorio da Villa de St. Antonio de Arnillia no Algarve (ho-
je Villa Real de St. Anitonio). Parlio José Leite de Souza a 15
de Dezembro de 1752 para o seu Governo de Mazagão,

( endo
delle feito homenagem a S. M. poucos dias antes)

j (9) embar-
cado em a Náo de Guerra N. Sr.* da Natividade (10). Ah' se

conduzio com descripçao, prudência, e valor, de que lemos
muitos documentos, repellindo differentes ataques que durante o
S€U governo os Mouros fizerão á Praça em grande força, e ten-
do com elles muitas batalhas em que ficou sempre victorioso,

das quaes em Lisboa se imprimirão as relações em differenles

folhetos e nas Gazetas; (11) sendo de todas as pelejas a demais
gloria a que teve com o exercito commandado por Celim-Amet,
por ser logo depois dos estrag^os do Terremoto do 1. ° de No-
vembro de 1755, que deixou aquella Praça desmantelada e na
maior ruina, circunstancia de que se valeo aquellc astuto Mou-
ro, porem que de tudo triunfou o heróico valor dos defensores

de Mazagão,- (como muito bem se descreve em o n. o 15 do Re-
creativo, Jornal Semanariode 11 de Maio d^ste anno de 1838) :

Para se conhecer a consideração em que era tida a Praça de
Mazagão bastará copiar o que diz Fr. Cláudio da Conceição no
seu Gabinete Histórico a foi, ^60 tratando dos acontecimentos do
anno de 156S: '* Alcançarão os Portugueses uma dos mais il-

lustres victonas na defe%a da Praça de Ma%agão. Havia o Im-
perador de Marrocos empenhado grandesforças no ataque daquel-
la Praça

,
enfurecido com as noticias que de continuo recebia

dos màos successos do Príncipe seu filho, que por muito tempo
a teve em sitio. Em Portugal se fherão os maiores exforços pa-
ra soccorrer aquella Praça, mandando-se alistar vinte mil ho-
mens , e sendo nomeado General o Duque de Bragança D. Theo-
do%io. Em quanto se apromptava, se mandou adiante uma Jr-
mada , em que entrava o famoso Galeão S. Sebastião

,
que jo-

gava 360 peças de Arlilheria indo por Capitão Francisco Bar-
reto'^ .e conduúa quatro mil soldados, e muitas munições. Com

[9] Vide Gabinete Histórico
, Tora. 12 Cap. 26, foi. 211.

[10] Gazeta de 21 de 21 de Dezembro de 1752, ii. ° 46.
[llj ,, Relações das batallias que os Valorosos Portuguezes da Praça de

Mazagào tiverão com os Mouros sendo Ca|)ilào General delia José Leite de -Sou-

za ; que se referem seguintes = á de 3 de Feverei#) de 1753 = a do l."

de Maio do dito anno =: á de 16 de Jtinhode 1754= á de 16 de .Tíinho de
1754 = á de J6de Junho de 1 756 = e á de 6 de Fevereiro de 1757 = Im-
pressas em Lisboa , e que seachào na Biblioteca Nacional. Vide também Gaze-
tas do 1. = de Maio de 1755 , n. => 18 = de 28 de Abril de 1756, n. = 17 =
e de 6 de Maio do mesmo aiino n. ® 18 , na dita Biblioteca.
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cs/cs soccorros se deo Batalha-, durou ella 5 horas snccesúvas,

e o resultado foi a Ficloria, com perda de 2.000 inimigos,

(]ua%i todo o Exercito ferUo , c abra%ado pelo fogo da ariiHie-

rin. Em um folheto impresso em Lisboa na Oíficina de Mi-

guel Rodriguez em 1763 com a noiicia deoulra batalha que le-

ve com os jVlouros a Guarnição de Mazagão no dia 4 de Abril

do mesmo anno, fallando do grande uzo que ali havia do mos-

queie, sendo raro o soldado, ou Cavalleiro, que não fosse um
grande atirador, diz assim = „ prenda esta, com a da regu-

laridade a que a elevou o cuidado dos Capitães Oeneraes Bernar-

do Pereira de Berredo,— D. Antonio Alvares da Cunha,hoje Conde

do mesmo tilulo, — José Leite de Sou%a , — e^o aciual D.

José Vasques da Cunha, que a tem feito tão differenle do que

era
,
que hoje é muito capaz de servir na Guerra da Europa. „ —

Teve José Leite de Souza mercê de Carla de Conselho ernS7de

Novembro de 17ó% antes de partir para Mazagão cuja Praça go-

vernou 5 annos, 7 mezes, e 23 dias; desde 19 de Dezembro de

1752, até 11 d'Agosto de 1758. E vindo d'ali recebeo o hon-

Tozo despacho cujo lheor é o seguinte „ — Tendo consideração

aos merecimentos e mais circunstancias que concorrem na pessoa

de José Leite de Sou%a , flos serviços que me tem feito por espa-

ço de muitos annos, occupando vários Postos em que sempre se

\ouve com o mais louvável %ello, e honrada satisfação, dezemps-

nhando em tudo as obrigações do seu nascimento, e ter por certo

que de tudo o mais de que o encarregar corresponderá muito con-

forme á confiança e eslimaçâo que faço de sua pessoa; por todos

estes respeitos &c. : Hei por bem promovello a Brigadeiro de ca-

vallaria , e Coronel do Regimento de cavallaria do Caes desta

Corte, que vagou pelofalecimento do Conde de S. Vicente ^c. Lis-

hoa 7 de Novembro de 1758. „ (12) Exerceo José Leite este

Posto 2 annos, 3 mezes e 2 dias (13). Em 25 de Fevereiro de

1761 teve mercê do Governo da Torre de Outão da Barra de

5einbal, vago pela morte do Conde dos Arcos, de cujo Gover-

no fez preito e homenagem a El-Rey D. José no Paço d^\juda

a 4 de Abril daquelle anno, e o exerceo como Bugadeiro um

anno, e 18 dias, (14) continuando nelle por mais 13 annos, 2

mezes, e 19 dias (15) com a Patente de Sargento Mor de Ba-

talha a que foi promovido em 24 de Março de 1762 (16) tem-

po em que o inierrompeo, por marchar no dia 27 de Abril se-

ria) Vide Gazeta de 7 de Dezembro de 1758, n. ° 49.
, . ,

ris — 14 — 15 — 16 j Vide Liv. 9.® das Fés d'offirio na Vedoria da

Corte [Thesouraria Geral das Tropas] a foi. 184 e seg. em que estào as deste

General.
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g-uinte, por ordem de S. M. para o Acanlonamenlo do Riba
Tejo, servindo com o seu costumado zello e actividade na (íuer-

ra do referido anno de 176S, no corpo de Exercito que com-
mandava o Barão Conde de Oriola , donde recolheo a 31 de
Maio de 1763 , e reassumio o Governo da mesma Torre ; até que
110 1. ° de Junho de 1755 foi despachado Tenente General go-

zando este elevado Posto 13 mezes, e dias. (17) Foi Admi-
nistrador de duas Capella? da coroa uma em Vialonga, outra

em S. Pedro da V^illa de Vianna, no Alemlejo, aquella ínsli-

tuida por João de Villa Cena, e sua mulher Margarida da
Fonseca, e esta por Vicente André, e Elvira Eannes , nas quaes

entrou em vida por falecimento de seu Sogro Antonio Pereira

de Foios; e por igual motivo foi Administrador dos Mdrgados
de Foyos tanto do Instituído pelo Secretario d'Eslado Mendo de
Foyos Pereira, como da Capella deChristovão de Foyos na Fre-

guesia de N. Sr.* da Encarnação d'Ameixoeira junto ao Lu-
miar , com nobres jazigos nos dous Presbitérios da Capella Mor
daquelia Parochia em que se achâo as armas de Foyos e Pe-
reiras , com seus epitáfios; e Padroeiro da Sachrislia do Conven-
to da Graça de Lisboa: e da Capella de St. Antonio, Hospício
e Enfermaria dos Padres Arrabidos da Villa das Caldas; este

por parte de sua sogra, por via da qual igualmente foi Admi-
nistrador do Morgado de Ferroes Caslellos Brancos (Instiluido

por Antonio Ferrão de Castello Branco Fidalgo da C. R. e

Cavalleiro da Ordem de Chrisio, e sua mulher D. Clara Noguei-
ra Freire) o qual consta de differentes cazaes nos termos das vil-

las das Caídas, Torres Vedras, Alcácer do Sal e St. Antonio
do Tojal, aonde tem o seu Jazigo na Capella do Espirito Santo,
e de que é cabeça a caza do Largo de S. Thomé d' Alfama edi-

ficada em 16^0 (como se lê sobre a sua Porta principal) e a qual
quando José Leite chegou do seu Governo de Mazagão achou
caída pelo Terremoto de 1755 , e a mandou reedificar no
anno de 1759 devizando-se ainda alguns pedaços do que
era antigo , e bem assim as Armas das suas respectivas

famílias no cunhal da Esquina. Durante o tempo da obra
foi José Leite de Souza assistir para o Palacio dos Forjazes,

á Cruz da Pedra, e faleceo já na sua caza de S. Thomé a 11
de Agosto de 1766, sendo sepultado no seu Jazigo do Conven-
to da Graça (18). Havia casado a 6 de Maio de 17^4- (19)
com D. Maria Antónia Veríssima Pereira de Foyos Ferrão de

[17] Vide ultima Nota da pagina antecedente.

(in) Vide Liv. 4, ° dos Ohitos da Fre?nezia de S. Thomé a foi. 80.

[19] ,, Liv. 3." dos Cazameutos da Freguezia de S. Thomé a foi 109.

d S
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Caslello Branco, Padroeira da Capella de St. Antonio, Hos-

picio e Enfermaria dos Padres Arrabidos da villa das v^aídas por

carta de Padroado de ^26 de Setembro de 1719, [20] e daSacliris-

lia da Graça de Lisboa ; Administradora dos n íí^ridos morgados

de Fovos, e de Ferrões Caslellos Brancos, e da Commenda, em
-vidas,' de St.* Maria de iMaçãa, e Panascozo na Ordem de Chris-

to : nasceo a de Janei o de I70ii, e foi Baptizada na fre-

çuezia do Soccorro de Lisboa, por seu Tio U. Pedro de Fovos

Bi-po de Bona : [31] faleteo a 4 de Fevereiro de 1757, e jaz no

carneiro da Graça ["2^] era filha única d' Antonio Pereira de Foyos,

Fidalgo Escudeiro e Cavalleiro por Alv. de 16 de Abril de

1707, Commendador de St."- Maria de Maçãa e Pa-

iiascozo em S.'^ vida c por serviços de seu Tio o Secreta-

rio d'Estado Mendo de Foyos Pereira
,

por carta de Mer-

cê de Commenda passada a S2 de Dezembro dé 1707 [f l]

vaga por seu referido Tio; que lãobem para elle instiiuio utn

Morgado de que o mesmo Antonio Pereira de F^oyos foi y\dmi-

nislrador, e Padroeiro da Sacristia da Graça de Lisboa foi Ba-

charel formado era Leis, e Familiar do Santo Officio da Inqui-

sição de Lisboa por Carta de 5 de Março de 1707; [Sò] faleceu

yii de avançada idade, em Lisboa a 27 de Junho de 1757
; p26]

administrou tâobem o Morgado de Ferroes Castellos Brancos por

sua mulher D. Florisbella Maria Antónia Úrsula de Caslello

Branco, 3.* Padroeira da Capella de Santo Antonio, Hospício,

e Enfermaria dos Padres Arrabidos da Villa das Caldas, e Admi-

nistradora do Morgado de Ferrões e Castellos Eirancos de St." A n-

tonio do Tojal, filha herdeira de Franrisco Fc-não de Castello

Branco, Fidalgo Cavalleiro da C. H. A dn inislrádor do referido

Morgado, e Padroeiro da mencionada Capella deSt.° Antonio,

Hospicio, e Enfermaria da Villa das Calda-, (em succeshão a seu

Tio Antonio Ferrão de Castello Branco, Fidalgo da C. Iv. , e

Cavalleiro da Ordem deChristo, que teve aquelle Padroado por

Carta Patente de f8 de Outubro de 1661, passada por Fr. Pe-

dro deJezus, Ministro Provincial da Província de Sl.^ iMaria

(20) Vide Carta Patente de Fr. Antonio da Encarnação Ministro Provincial

'> Província de St.^ Maria d'Arrabida.

(21) „ Liv. 6.® dos Bnpiiza.lis daFre^inezia do Soccorro a foi. 61.

(22j ,, Liv. 4. ® d'obitos da Graça a foi. 43.

(23) „ Liv. 1.® das Mercês d'El-Rei D. João 5- ® a foi. 179.

(24) ,, Chancelaria da Ordem de Christo Liv. do anno de 1707 a foi. 16^

(Q5) Liv. 8.° da Creaçào dos Familiares a foi. 35.

(26) Gazeta de 14 de Julho de 1737, n. = 28.
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x.-.^ de Chrislo. I

^)) Pijityi!f!!!U«!í»!!tí!íltilSÍ{}iili{iHj!ljli!jií!liytlllljíílHÍ^^

Jj.ãt Lence
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d'Arrabida:) [^7, e S8] e de sua irulher D. Anna Vciissima

Carneiro IVreira.

Era Aiítoiíio Pereira de Foyos filho de F:sle\ão de Foyos

Pereira
,
Fidalgo daCazaRt al, a reque rirrenlo de qut m f( i Le-

gitimado por Carla de 3 d'Aguslo de 1705 para poder suc-

ceder no Morgado de Foyos , e no que para elle in>iiluio seu

Tio o Secrelario d'Eslado Mendo de Foyos Pereira por nào ler

oulros herdeiros.

E o dito Ei-tevâode Foyos Pereira, que foi Mestre Escollada Sé

de Coimbra, elnquizidor de Lisboa;[30] era Irinão do Secreta-

rio' d' Estado Mendo de Foyos Pereira, e dos Bispos de Bóna, ede

Hiponnia de quem passamos atralar.

D. FR. PFDRO DE FOYOS, Bispo de Botina, (1) do

Conselho de S. Magestade El Rei D. Pedro °
,

Coadjuctor

do Aicebispado de Lisboa (S) Eremita da Ordem de S. Agos-

tinho, a cujo grémio perlencêrão muitos filhos das mais deslin-

das Cazas do Pieino
,

pelo que se lhe chamou z=z a Bdigiâo

dos Fidalgos — como observa Carvalho na sua Corografia. As-

sislio com seu Irmão D. Antonio Botado Bispo de Hiponnia

aos Baptizados dos Sereníssimos Infantes D. Manoel, filho d'El-

Kei D. Pedro — e D. Jozé filho, d'El-Rei D. João 5.°:

e aos Officios do Corpo prezente que se celebrarão nos faleci-

mentos do 1. ° daquelles Monarcas , e da Rainha D. Calhe-

(27) Esjielho de Penitentes, eChronica da Província de S.* Maria d' Arrábi-

da, daOrileni de S. Francisco, Part. 1.^ Liv. 5.® Cap. 6, a foi. 846.

(28) Noticia Histórica das Ordens Religiosas, e Congregações dePort. com

Tima CMliecçào d'Eslan]|)as que as reprcsfnlào, Obra imp. em Lisboa naOíBc. de

Bulhões, era 1831, N.ol, a foi. 11 e 12.

(29) Liv . de Legitimações do anno de 1705 na Chancellaria Mór da Corte e

Reino a foi. 153.

(30) Barbosa, Costados das Famílias Titulares Arv. a foi. 83.

[1] Bonua ,diz V(.sgien no seu Diccionar. Gecg— Ville niarit. d'Afric. dans

la Barbárie, au Ri>y d'Al.tíer, dans la Prov. de Con.-tantine , avec un bon port»

Cette Ville e t balie a 1 L. au S. de 1 anc. Hippone.

[2] Vide Carv, Corograí. Port. Tom. 3. ® a lol. 363.



rina : (3) achando-se em Iodas as occasioes sôlernnes que no Pa-
ço exigião a prt>zenqa dos Grandes e Nobrefe do Reino. A 7
de Janeiro de 1708 Baptizou sua Sobrinha, D. Maria Antónia
Verissima Pereira de Foyos Ferrão do Castello Branco (4), que
depois foi mulher do Tenente General Jozé Leite de Souza co-
mo à pouco dissemos.

[3] „ Gabinete Histórico Tom. 5. a foi. 171 e foi. 261; e Tom. 16 a
foi, 169.

(é) L.° 5. ® dos Baptizados da freguesia de N. S. do Soccorro de Lis-

boa a foi. 61.











MAUZOLEU DO SECRETARIO D ESTADO MENDO DE FQYO^ PER^

He omelKof que existe na Capital; de bello mármore, offerecendo differeutes
dezenhos de mozaico, e bronze dourado; achate na Sacliristia da igreja daGra-
ça, de que o mesmo becretario d' Estado foi Padroeiro, tendo em frente Ima
L>apeIJa omada de preciozas Relíquias, ftindabao de seu iTmaoDAntonio

-Dotadojjispo de Hipponia.
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MENDO DE rOYOS PEREIHA, nascido em Thomár
em le-tâ ; foi C( mmendador de Si." JVJarin de JVlaçãa e PtMias-

coso na Ordem deC hrisio, doCoiigelho de 8. Mogestude, Envia-

do Extraordinário a Madrid, e Serrelítilo d'Estndo d'El-Rei D.
Pedro ][. por Carla de 20 de A gosto de ]68G. [1 e S] Padroeiro

da Sacristia da Igreja da Graça deiLisboa,'sendo aquella das mais

primorosas, e talvez a principal do Reino. Grande Coriezão, e

insioue Poeta , escreveo z=. Cançam á Batalha de Montes Cla-

ros, anda no Tom. 5. da Fénix renascida; outra á morte do Mar-
quez de Távora, anda na Vida delle: Soneto ao Doutor Manoel
Álves Pfgas, anda na Comroenlação áOrdenação do Reino, no

Tom. S." = [3] Foi cazado com D. Julianna Maria Jordão de

JSoronha [4-], íiliia de D. Thomaz Jordão de Noronlia, Senhor

do Morgado de Jordão : S. g. [5] e jaz Sepultado em um soberbo

Mauzoleu, aonde em honra sua seinàcrevêo o seguinte epitáfio:

QVI LAPIDE INCIDEIVDA , CEDRO QVI

DIGNA LOCYTVS, YOX FTIT IMPERII,

LISIA CLARA, TVI, HIC MEINDVS TACET

EGREGIV3I, AC MEMORABILE NOMEN
HERÓIS CLAMAIXT ET CEDRYS, ET LA-

PIDES.
D. 5 7. BRIS AN. 1707.

Este Mauzoleu se acha primorosamente levantado na re-

ferida Sacristia da Igreja doExlinclo Convento de N. Senhora

da Graça de Lisboa por elle Dotada, e naqual se admirão bel-

los Quadros d'insignes Pintores, eum precioso Santuário de Re-

líquias Sagradas, que tem a singularidade de au lhenlicas que trou-

xerão de Roma. [6] Empregou 30 mil cruzados nos juros, e ren-

das da fabrica das Capellas , e gastou mais de 60 mil cruzados

[1] Vide Souza, Hist. Genealofr. da Caza Real Tom. 7.Cap.5.fol. 720.

[2] „ Carvalho, Corograf. Porlusr. Tom. 3. a f.l.2f)2.

[3] ,, Summario da Bihliolrca LiizilaiKi Tl n>. 3. = aful.213.

[4] BibliuteraLuzitana, Tom.3.a f.J.459.

[5|; ,, Theat. Geiíealcs;. deD. Tivisco, Aiv. da Famil. dos Nápoles a foi. 163.

[6] J.|B. deCastro, Mappa de Portugalaíoi. 350.
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na Sacristia aonde se acha o seu Retrato, e em cuja porta principal

lem, como titulo de Padroeiro, as suas Armas de Foyos e Pe-

reira». [7] Augmentou o seu Morgado de Foyos com sele Pro-

priedades situadas a S. Lazaro , e ao Soccorro nesta Capital,

cuja Escriptura d'Instiluição , foi celebrada a 28 de Março de

1706 no Palacio da sua residência
(
hoje dos Condes de Peni-

che
, )

que era uma das sobreditas Propriedades, chamando para

&eu 1.° Administrador a seu Sobrinho, o referido Antonio Perei-

ra de Foyos; [8] e porque elias fossem de natureza de Praso,

dispoz que cazo houvesse por isso duvida, se vendessem, entran-

do o dinheiro do seu producto em depozilo para com eile se com-

prarem bens susceptíveis de Vincular; infelizmente, porem acon-

teceu que vendedo-os Antonio Pereira de Foyos com essa inten-

ção, se deu depois o dinheiro a juro como Vinculado por Es-

cripturas a differentes cazas illuslres desta Corte, e hoje não

percebe o Successor desta Família nada absolutamente do seu

rendimento.

(7) „ Flòs Sanctorum Augustiniano, na Dedicatória, por Fr. José de St-*

Antonio.

(8) Tombo do Hospital de S. Lazaro de Lisboa, Escrivão Caceres.
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D. Vr, ANTDiNIO BOTADO, Bispo d'Hipponía , Do

Conselho de S.,Magestade, Coadjuclor do Arcebispado Primaz>
esclarecido filho, e singular bemfeitor da Provinciu de Portu-

gal dos Eremitas de S. Agostinho, (1) eleito e sagrado Bispo
d*Hippoi)ia não troicou pela grandeza da Corle a sua humilda
Cella onde asdstio em quanto viveo edeficandoa todos pelo seu

exemplar procedimento. Munificente protector do seu Conven-
to de N. Senhora da Graça de Lisboa não só concorreu para

que seu (rmao Mendo de Foyos lhe fizesse avultadissimas doa-
ções, mas elle raesmo dispendeu largas quantias, sendo entre

tantos donativos que fez digno de distincla recordação a de dous

Anjos de prata mocissa cuja altura éra de onze palmos e meio,
ecoui tal arteficio nas azas que erâo as Cortinas que enserra*

vâo, e dezenserravâo o riquissimo Cofre do S. S. Sacramrnio
que sustenta vão

;
(iâ) custatido-lhe esta primoroza obra, vinte

mil cruzados, e foi levada pelos t^ancezes quando invadirão

este Reino. Igualmente deu as grades magnificas que ainda hoje

adoriião a Capella Mor. Conseguio anexar às rendas do Col-

legio de Santo Agostinho de Lishoa
,
quando o Governou co-

mo Perlado , as de S. Anna de Vimeiro, e de S. Pedro de Kas-

luço com authoridade d'apprezentar os Reitores ou Vigários das

ditas Igrejas , e a regalia de ser Senhor de Couto de Santa An-
na. Foi zelozissimo protector da irmandade de N. Senhora da Con-
ceição do mesmo CoUegio para cujo cuho inteirou a renda an-

nual de ()0():G00 réis. Também instituio quatro Capellas com a

renda de 80.000 réis cada uma, e deixou muitos padrões de ju-
ro Real, tudo aplicado para obras pias; e bem assim quatro

Tochas de Cera para arderem perenemente duas ao S. S. Sa-

cramento, e duas diante da Sagrada Imagem de N. Senhor
dos Passos, para o que fez Património. Não cabe em tão cur-

ta noticia a innimieração de todas as Doações que tâo generoso

Prelado fez em benificio dos Conventos de N. Senhora da Gra-
ça, Colleginho de Lisboa, e outros da sua Província que por

«yuuj mão receberão tanto de próprio, como de adquirido mais

de trezentos mil cruzados. Soube poupar afim de acudir aos ne-

cessitados, especialmente aos seus fâmulos para os quaes esta*

beleceu legados, o tenças, dispoiído que pelo felecimento ddles

se iustiluissem seis Merciarias com a renda annual de 48:000

r^is para se proverem em Donzelas, e Viuvas pobres. Empre-
hendia a renovação da Capella Mor e da Portaria do Con-

(1) Vide J. B. de Castro, Mappa de Portugal a foi 350-
(2) Carvalho, Corogrf. Portug. Tom. 3. » a foi 361.
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verilo dâ Gra^a quando o atalhou a morle , sendo em cumpri-
mento de sua ultima vontade sepultados seus restos nnorlae&. na
Igreja do mesmo Convento diante da Imagem de St.° Agosti-

nho seu Patriarcha, e Bispo que lambem foi de HippoDia.
Em prova da grata recordação que delle ficou dedicou ás suas

saudozas memorias, e cinzas immorlaes o P. M. Fr. Jozé de

S. Antonio da mesma Província dos Eremitas de S. Agostinho,

o seu Fios Sanclorum , obra infolio, dividida em seis parles

Imprpssa em Lisboa em 1721 (3).

Existe o sou Kelrato em painel no teto da parte do San-
tuário da Sachristia da Graça, donde fizemos tirar copia exacla.

Entre varias deixas que fez a seu sobrinho Antonio Perei-

ra de Foyos ,
depará-mos com um Alvará passado em Lisboa

aos I3 de Dezembro de 1707, selado com suas Armas, por el-

le assignado
,
cujo signal reconheceu o Taballiao Domingos de

C^arvalho; pelo qual faz Doação ao diio seu sobrinho Antonio
Pereira de Foyos, e a seus filhos, netos, e descendentes dos

dous Presbitérios do Altar da Capella Mor da Igreja de N.
Senhora da Encarnação do Lugar d'A meixoeira , do termo de
Lisboa onde sào os jazigos da sua família, declarando que no
d'opé da porta da Sachrislia da parte do Evangelho se enlerrá-

lão seus Pais o Dezembargador Mendo de Foyos Pereira, e D.
JWaria Correa, e que seu Irmão o Secretario d'Eslado Mendo
de Foyos Pereira tomara o Padroado da Sachrislia do Conven-
to da Graça, e dispozera que para o Jazigo que ali fez deve-,

rião ser trasladados os ossos dos referidos seus Paisjé j^Irmaos

Certo é que na sobredita Ig^reja d'Amexoeira se conservao

os mencionados Jazigos tendo um delles as Armas de Foyos e

Pereiras, e por baixo um letreiro que diz ser do Dezembar-
gador Mendo de Foyos Pereira , e de sua mulher D. Maria Correa
daSiivella, e de seus descendentes. E o outro que di^ ser de
Mendo Affonço, e do Doutor Mendo de Foyos, Dezembar-
gador da Caza da Supplicaçào , e de sua mulher D. Guiomar ,

Mexia de Cabreira, e seus herdeiros.

Os referidos Irmãos — Mendo de Foyos Secretario d'Es-
tado = D. Pedro de Foyos Bispo de Bonna = D. Antonio
Botado Bispo de Hipponia = Estevão de Foyos Pereira (qiie

teve differentes Beneficios, como forão Mestre Escola deCoim-
^ra

,

Provizor do Crato, Beneficiado d** Coruche e Torres no»

C3) Vide Dedicatória deo Fios Saactorum ^AugustiiiiaBc» por Fr. Joaé d» S
Antonio.
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vas &c.) D. Anna, e D. Izabel Botado, Freiras em Odivelas;= Erão filhos de Mendo de Foyos Pereira Dezerobargador
da C. da Supplicação e de sua Mulher D. Maria Correa dà
Silvella; que jazem no seu carneiro da Igreja de N. Senho-
ra d' Ameixoeira (aonde tinhão o seu Morgado, e Cazas no-
bres que cairão pelo Terramoto de 1755) ; Netos paternos
d' Antonio Pereira, dos Pereiras d'Alcochete, e de D. Damia-
na de Foyos Botado

,
que com este seu marido vincularão as

suas terceiras — era D, Damiana Irmaa do Douctor Mendo da
Foyos, Dezembargador dos Aggravos

,
que se baptizou n'A*

meixoeira a 3 de Outubro de 1551, e jaz na mesma Igrtrja ;
—

ambos filhos d'F^stevão Pires Machado de Foyos , e de sua mu-
lher D. Anna Botado, Jrmãa d'Heilor Bernardes Botado, da
Ameixoeira, criado do Infante D. Luiz com quem se achou
na empreza de Tunes , e pertendendo alguns Cappitães derri*

bar os canos que eacaminhavão a agoa para a Cidade e não
o podendo fazer, elle o executou com grande risco de vida , e

credito de valorozo , facilitando a tomada da dita cidade pelo

que o Imperador Carlos 5. ° lhe deo Armas, que El-Rey D.
João 3.^ lhe confirmou; e são Escudo esquartelado , ao 1,®
4e ouro duas Águias de Cicilia batalhantes : ao ^ de azul

ires pedaços de canos de prata em faxa deitando agoa; Tim-
bre urna das x^^guias nascentes gotada de ouro. Com isto se

conforma Villas Boas na sua Nobiliarchia PoJtugueza fol.S46
<jue diz procederem os Botados deste Heitor Bern ardei Botado,
d'Ameixoeira de quem forão mais Irmãos = Acácio Botado
Bispo de Signença, e Capelão Mór da Imperatriz D. Iza-

bel mulher do imperador Carlos ò. ° =. Kafael Botado,
Capitão de Ginetes, que em Azamor se houve com muita va-
lentia. r=: JoãoBotado que sérvio primeiro na índia depois em A-
zamor, e que fora Cavalleiro consta da Chronica d'ElKei D. Ma-
noel Part, n.°4<. C.|40, e Manoel Botado que se achou na conquis-
ta de Mamora aonde também foi armado Cavalleiro c. g. em ti-

tulo de Gorjôes Henriques:— todos filhos de Manoel Botado e de
sua mulher Izabel Eannes, que em 26 d 'A gosto de 15 28. Inslituio

um Vinculo no termo de Torres Vedras , e era Irmãa de
Alvaro da Fonte E'undádor da Igreja da Ponte do Rol no
termo da dita viila ; cujo Manoel Botado foi filho doutro do
mesnio nome que floreceo no tempo d'El-ítey D, Afíonço 5.®

Na Biblioteca Nacional, Estante, Letra C. Parte'oira 5.*

n. 7 se acha uma colecção, de Títulos de Famílias enca-
dernados alfabeticamente em Livros in folio; e em o 1.

Tomo delles das Letras = -AeI3 = Author José Freire Moa-
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terroyo e Mascarenhas,' conferido por Fr. Antonio Rousado^
fcomo nelle se diz) anda o de Bolados a foi. 116, que não
copiamos todo por abranger muitos ramos-, delle consta o que-

deixamos escripto , e que é seguido por outros A. A. d'igual
credito.

A estes Botados se unirão os Foyos pelo cazaraenlo de
D. Anna Botado com Estevão Pires Machado de Foyos, [que
íica descripto) Oá quaes corno diz Villas Boas na sua Nobi-
liarquia Portugueza foi. S77 , são Castelhanos, e tomarão o
apelido do Lugar de Foyos que e' o seu Solar.

Na batallia das Navas de Tolosa ganharão a insignia da
cavallaria da Banda, e dahi a tomárào de Ouro por brazãa
em campo azul , sustentada de duas cabeças de Serpe, do-
mesmo,, com lingoas vermelhas farpadas. Orla de praia com
8 arminhos.

E em um Livro de famílias de Porlugal
,
composto por.

Fr. Manoel de St." Antonio e Silva, Religioso da Ordem de-

Si Paulo
,
que diz tinha o previlegio de ser qiK-m ordenava e

fabricava os Brazoetis d'Armas da Nobreza e Fidalguia des-

tes Reinos por Provizôes dos Srs. Reys D. João b. ° e D..

Joze 1. °
, e cuja assignatura do Autor foi reconhecida a 28,

de Abril de 1790 pelo Taballião Francisco de Borja Fialho;
conferido e concertado depois a "28 de Maio de 1819 com o
próprio pelo Taballião João Caetano Correia, cujo Livro que tem»

as Arm£^s das Famílias pintadas, — a,JN. '^ 30 falando dos-

Foyos diz assim.
*' Esta farailia veio de Castella, tomou o apelido do lu-

gar de Foyos que foi o seu Solar. Gomes Garcia de Foyos
foi o 1, que passou a Portugal no tempo d'EI-I{ey D.
Fernando. iil-Rey D. João 1. <^ lhe fez depois mercê dos Se-

nhorios de varias terras -foi delia o Secretario d'Estado Men-
do de I''oyos Pereira e outras mais pessoas , e Prelados de
gra nde lilteratura. — São suas Arrnas — as que ja mencio-
namos-^ — Achão-se sobre a Portada magnifica Sachristia do
Convento da Graça de Lisboa que fez o dito Mendo de Foyos-
Pereira. ,,

Hé certo que nesta Familia tem havido bastantes Prela"

dos e pes-soas deSabedoria pois álem das ja mencionadas a
châmos no Tom. 2. da Biblioteca Luzitana a foi. 15^, o
seguinte '* Fr. Francisco de Foyos natural de Lisboa Monge
Cistercience cujo habito vestio no R. Convento de Alcobaça
a 16 de Novembro de 1648; que na Universidade de Coimbra,
lecebeu o gráu dle Dr. 'Tiieplogo, e foi Conduclário com Pre
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viíégios cTe Lfnte de que tomou posse a 19" de Abril de IGSín

E como tivesse igual laleulo para a (:'adeira como para o

Púlpito logrou as estimações de grar Letrado , e ins gne

Pregador. Faleceu a 30 de Outubro de 169^^ em Caza de teu

Parente IVlendo de Foyos Pt-rtira becretariod'Estado d'E]-liey

D. Pedro ° em itri po em que andava competido uni rov©

Gurso de Theoltgia, e para tomar posse da Cedeira de I'u-

ran do. Jáz Sepultai o no Converiio fie rvossa b^er.bora do Des-

terro desta Corte. Gompoz varias Cbras ^g.

E Lem assim no Tom. 3.® da mesma Biblioteca a foi,

S51 se diz " Er. Manoel do Espirito Santo filho de Cíi-is-

tovão de Foyes, nasceu na \illa d'Atouguia, e proftssou

o instituto Ãugustiniano no Ccnvcnto de ÍV'. Si*. da Graçade
Lisboa a 19 d'Oufubro de 1619. Eoi insigne em \irtudes, e le-

tras, merecendo elogios de diversos Escriptores ccmo o Li-

cenciado Jorge Cardozo. Agiol Lusit. Tc m. 3. ^ foi. 67 onde se

jacta de ser seu discípulo na Iheologia diciada no Colégio de

St. ° Agostinho de Lisboa — e D. Francisco Afiancei n? car-

ta 1.^ du Cent.4." ao Dez* mbargfidor Tlien udo , e outros &c.

]Ma occasião em qúe foi votar ao Capitulo Gtral recebeo o

gváo de Doutor na Universidade de Bolonha : m. no Colégio de

Lisboa a 2 de^Abril de I6ó2. Eicreveo vnrhm chros &c.
Christovão de F^oyos acima nomeado foi instituidor daCa-

pela do seu mesmo nome, em que junia rom o JVíorgtído de

JMendo de Foyos Secretario d'Estado, Sutcedeo seu sobrinlfo

Antonio Pereira de Foyos, e depois sua filha herdeira D.Ma-
ria Antónia Pereira de Foyos Ferrão Castello Branco mulher

do Tenente General José Leite de Souza, por cujo motivo os

Leites de S. Thon)é d'Alfama são hoje em quem está a re-

prezentação dos Foyos de Portugal que se estabelecerão n'A-

incixoeira , o que ali se depreende tãobem dos Testamentos

de Francisco de Foyos feito eru 17 d*> Junho de 1544 =de Guio-

mar de Foyos feito em 27 de Maio de ló49 = de Lansarote

de Foyos feito em 7 de Janeiro de lô51 = de C hristovão de

Foyos feito em 10 de Dezembro do mesmo anno — de Leo-

nor Botado feito em 17 de F^evereiro de 1556 — e do de An-

tonio de Foyos feito cm 25 d*Alril de 1559: lodos m. na

mesma Freguesia como nella consta dos Livros d'Obitos, e

que se acbâo sepultados no seu Carneiro da dita Igreja que

pertence h<=)je á referida Caza dos Leites.

Teve o Tenente General José Leite de Sousa de su a mu-

lher D.Maria Antónia Verissima Fereira de^Foyos Ferrão Cas*

lello Branco , LLfddra doâ Fu/os de quem acabamos de tra--
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t*r; os filhos seguintes : = Keraão Pereira Leite de. Foyos
= João Leile que m. moço. = D. Anua Vicioria e D. Flo-
riàbella Anloaia iVl »ças do Coro no II. Convénio das Corti*

mendadeiras de Santos. — O, Fraaciáca Leonor , e D. Ma-
ria Magdalena Dorinas professas no mesino R, Convento,
e esta Vigaria. = José Vicente Leite de Souza que foi Ca-
dete do liegimenlo de Cavallaria do Caés , e promovido a
Capitão dUnfanteria com o Exercício de Ajudante d'Ordens
de seu Pai em 17 de Abril de 1702, e ultimamente Sargen-
to Mor do Regimento dTnfanteria de Serpa, por Patente de
8 de Fevereiro de 1763 — Joaquim Leite Cónego Secular
de S. João Evangelista = D. Marianna, e D. Maria An-
tónia Freiras em Santa Clara de Santarém = José Joaquim
-que m. moço. = D. Veríssima Máxima Julia m. Solteira era
Mazagão.= D. Gertrudes= D. Maria Perpetua, D.Constan-
ça Eugenia = e D. Jozefa Rita (que tomou o nome de Ma-
dre Rita) Freiras nas Francezínhas de Lisboa = D. Izabel— D. Tereza— D. Brites ra. Solteiras— e Francisco de Pau-
la Leite de Souza, Visconde de Veiros.

De todo este grande numero de Irmãos, só ficou descen-
dência do mais velho, e do mais moço; que érão os dois Te-
nentes Generaes Visconde de Véiros, e Fernão» Pereira Leite
-de quem passamos a dar noticia.

Nasceu Fernão Perei.-a Leite de Foyos a %7 d« Abril de
1725 na sua Quinta d'Ameíxoeira.

Logo nos seus primeiros annos deu indícios de affeiçao ás
Armas, cachando para as seguir, era si inclinação, e em seus
maiores exemplos, sentou praça a 19 de Julho de 1738 no Re-
gimento de Cavallaria da Corte, na Companhia do Sargento
Mor José Leite de Souza (seu Pai) em que sérvio como Solda-
do até 19 de Julho de 174-9 em que foi despachado Tenente
pf^r^ Soberana resolução de S. Magestade mencionada em Pro*
vizão da Conselho de Guerra de 17 do dito mez (pela suppli-
ca que seu Pai fez a S. Magestade de que lendo vagado o
posto de Tenente na sua Companhia, pertendia occupar nel-
le seuFilho que no mesujo Regimentou servia havia 11 annos
^^'-^fíha todas as qualidades necessárias, e tãobem em atten-
çao a ter osupplicante servido 46 annos, e na guerra viva da
Catalunha eoin o procedimenio que foi bem notório.) Em 10
de Dezembro de 1752 com licensa de S. Magestade embarcou
em aNao N. S. da Natividade para a Praça deMazagÈio , co-
mo soldado Voluntário para mais se exercitar na arte da guer-
ra naquellâ grande escola militar da Fidalguia Ponugueza in-
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io fm foniponhia c!c çeiu Fai, qne parn ad'la Prnça foi fJo*
Tei iiadoi e Capitão Ciepirra! , e ronsei Víiiido-st>Ihe o dito l*i s*

lo de Tenente ( om v« ncimencimento de soiro, o tempo: v.a-

qnelle famoso baluarte que o valor Ljízilano siKstenlou tanto
tempo contra lodo o poder do Hey de iVlr. quines, se destinguio
[Fernão Pereira Leite um Batalhas e correrias que durante o
Governo de seu Pai tiverão com os Mouros, que continuamen-
te fulminarão damnos contra aquella Praçn, que os foi tes l'or-

tuguezes conquistarão, sendo a maior indignarão d^quelles in»-

fieis selvagens o verem tremular as Sagradas Quinas nosCóis-
tellos que seus antepassados havião dominado. Suvio Feri âo
Pereira Leite ali effecti\ amente 5 annos, 2 mezes e 19 dias ;

delles 2 mezes e 14 dias d« soldado infante ; 4- ai Qos 8
mezes, e\l dias de Cavalleiro acubertado; e 3 mezes e 14 dias
de Cavalleiro Espingardeiro com seu cavallo e armas pró-
prias; contados desde 11 de Janeiro de 1753 até @9 de iVliirço

de 17«)8 : bavendo-se em todas as occasioes de guerra tom
muito vallor

,
destinguindo-se nas ntçòes entre os mais CavaU

]eiros, sendo p«4o seu corbeíido exforso esccibido e nomeado
para as A rmadilbas efuncçôes de maior empenho, oque [Tom-
plamente executava occupafido os lugares mais arriscados, co-
mo era o acompanhar os A taláyas {Alalayo^ se ehamavâo em
África oos Soldados gue hião fa%er vigias de noite ) nos seus
postos expondo com elles igualmente a vida «esta arriscada
operação, sendo dos primeiros que com rigoroso trabalhoacu-
dio ás fachinaç da recdificaçSo dos Valles da mesma praça
arruinados pelo Terramoto (4) dando com nia pessoa exemplo aos

^») O Recrealivo , Jornal Semanário que neste amio de 1838 descreveo og
eslrapros qne o terrivel Terremoto de 1755 cai)ioii em Lisboa e nas Ilhas do
Açores, taniliem em o .«eu n. ® 15, de 11 de Maio exiraio um artigo da Ga-
zeta de 29 de Janeiro de 1756 qne diz assim " — Mazagíio 25 de
Janeiro — No 1.* dia do mez de Novembro do anno gne acabott , sem haver
vento

, e estando o Sol niio só claro mas quente se padecerão nesta Praça
os e/feitos de 1/m formidável terremoto- Começou pelas ^ e meia horas, e tremeu ater-
ra pelo tempo de vm t/varto de hora, abrindo bocas em vários sítios. Crtsceu a
consternação em todos vendo abalar , e tremer as pedras dos Edifficios, que ainda-
que ndo cairiío se arruinarão. Todos dczumpararSo suas habitações , e recorrerão
no Ceo ein 1'rocissôes d e J'resses , levando nellas as Jmarjens mais devotas qnç
se venerâo íiesta Prara, porem tudo sem ordem, nem advertência, porque reinava
em toda a parte a confimio , e de íulmodo que es-\nndo a» cwsos dezamparadas

,

ninguém entrou nellas a furtar rouiu alguma. O naso Governador Jozt J.eiede
Souza animado de um espirite de Cavalheiro Ciitholico , actidio logo a fazer re-
tirar da Igreja, para um Ifgar mais alto , e feguro o SaJitissimo Sacramento.
Passou II. mais atribulação quando o mar com vm moriuietito horrovoso subindO'
pelas rochas

,
e arrombando es portos, eiiircu dt7itro do terreno da Praça, 07ide

guando se retirou deixou nmioa peixes. JJflictos fugirão todos a valer-se do alt^
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tnaÍ3 comparííieiros , tiâo recusando a occupação de Alalaya,

nem se^r para isso nomeado , e sempre com muita obediência

aoá seus Ufficiaes Maiores: O que tudo isto assim exactaoieu-

te se descreve na mercê quo parlaes serviços se lhe fez do Ha-

bito de Christo com 50j|ÍOOO rs. de Tença por Alv. áf. 11 de

Junho de 177-3
j

{Registado a foi. 342 £Í'u?;i dos Livros da

Chansdaria dti Ordem de Chrisío , e nús maisj)(tries do costume.)

Na sua volta de Mazagâo se lhe formou assento de Te-

nenle aggregado no mesmo Regimento em que tinha servido.

Em S de Fevereiro de 1759 passou a Capitão do íl. de Ca-

vallaria dMílvas (Patente de §9 de Novembro de 1758). Em
Í5 d'Agoslo de 1761 passou no mesmo Posto para o Regi-

mento de Cavallaria do Cáes. A 20 d'Abril de 1702 marchou

com o seu Regimento para o Acantonamento do R^ba-Tejo,

e dezejozo de se destinguir na guerra que hia a principiar se

offerectíu para os lugaras de rnaior risco que nella podessem

offerecer-se , como se conhece da. Carta que temos d visla cuja

copia é a seguinte= " Sr. Fernão Pereira Leite de Foi/os=:

Hecebi com o devido respeito a Carta de F. S.^evejo os ;ms-

iificados motivos
,
que o movem a de%ejar íís mais arriscadas

uccasioeiís de dár provas da sua honra ; eu os farei pre%entes

das muralhas , e ú Governador andou po" ellas em um coJitinuo giro, animando

a todos suprindo com a sua presença o dezemparo em que os soldadofi Unhão dei'

xado os seus poslos , achando unicainente a seu filho primogénito Fernão Perei-

ra Leite de Souza que estava de sentinela na porta , aonde se conservou com a

àqoa pela cintura dezamparado dos mais Companheiros. Durou o mar na svn/w

Tia até às 2 horas da tarde levando na sua ressaca as bailas, deixando destrui-

ílo3 , e quasi , em rocha viva ,
por ter levado as terras em que se tinha se-

meado sevada, fames , e os prados em que paslão os cavallos ; e arruinadas to-

das as fortificações exteriores , e as eitacadas. Os barcos e lanchas dc Sua Ma-,

qesiade um se perderão , outros se arruinarão, Jffogou-nos o mar tres pernas.:

0 Alcaide-Mox desta Praça , que o mar arrebatou , e levou comsigo , o tornou a

metter vivo denUo da Praça, por um poúigo. Jdminiúrarão-se-lhe logo os Sac la-

mentos, e dentrv em 8 dias depois de haver vomitado srea, búzios, conchinhas, e

algum saugue pizado , convaleceu. Os Mouros ainda que perdemo muita gente

nos inquietão continuamente tiabalhanão quanto podem por nos impedir a conjuc-

ção de lenha que vamos cortar nos matos uisinhos
^
que é a couta de que mais

necessitamos, « • v „
Com effeito, algum tempo depois (continua o mesmo Recreativo, ) os M)n-

yos aconietterào com gramie faria vimio cominanaaaJo oseii exercito Selim Amet

qiíe era Mouro de graiiite consideração entre os seus; tõnio José Leite Je^Smiza

grandíssima gloria eia se defender do seu ataque valorosamente cm occasiao tào

critica em que a Praça estava desmantelada, e desprovida pelos estragos do ter-

remoto. Foi este lUustre e valoroso fidalgo José Leite de Souza da casa deS.Tho-

3iié d" Alfama desta Cidade de Lisboa, morreu no posto de Tenente General: era

Pai dos Tenentes Generacs Visconde de Veiros, e Fernão Pereira Leile de Sou*

sa e Forros, que foi Capitão Geaerai do Maranhão.
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«o Snr. Marechal, que se acha amente , eeilhnevet que corre»*

ponda ao dezejo de V. e se lhe possão seguir os maiores aug-
mentos : F. ò.' sc acha na carreira da gloria, e sem duvida é

o poilo aonde se corre um risco, e perigo igual á importância da
sua comervaçâo ; sem sair d'*aht parcce-^me que encontrará os ins-

iantes mais oportunos para a deúinção que procura , eu os de*

xejo repetidos para a gloria de F. S.'' e pura credito das nossas

jírmas. Fico sempre prompto para servir e dar gosto a V. S.''

a quem Deos guarde muitos annos. Mação (*) D de Outubro
de 176^= De S^= Muitofiel Oiadae Fencrador— Miguel
d''Arriaga Brun da Silveira=„ (**) '* Ouiros mais officios e

noticias encontramos que assas dâo a conhecer o quanto este

Official merecia a confiansa dc seus superiores, sendo escolhi-

do paraemprezas importantes durante aquella guerra, como foi

o ser mandado de Montalvão no dia de Oulubio do
referido anno dc 17í)3 commandaiido um lísquudião de 30c-

corro ao silio da Bíírca de Villa Velha ; e depois impedir a

passagem do iuernigo no rio Sever; portaudo-se briosamente em
todas as occasiôes que se llie offereccrâo , e sendo igualmente
bem reputado pelo Marechal Gencral Conde de Lippe como se

depreliende das suas Ordens do dia destribuidas aos Corpos, de
diftVrentes siiios aotide teve o seu Quartel G^-neral, nas quaes
se achão declarados os dest nos e nomeações de serviço em que
o empregava. Por Palenle de ^ de Juílio de 1765 passou ao
posto de Sargento Mór do mesmo Ivegiintnto de Cavallaria do
Caes, e em seguida a Tenente Coronel do dito Corpo. {Patente

de 5 de Setembro de 1766
;

) e Coronel do Kegiruento de Caval-
laria d'()livensa. (Ptitente dc deJa^uiro c?el776.)

Virnos no Gabinete d'um destincto Liiheralo desta

Capital , uma carta auctografado grande Marquez do Fom-
bal

, Sebastião José de CarvaHio e Mello (de que nos
permiltio tirar Copia ) datada de Lisboa a 17 de Janeiro
de 1776 , e escripta a Aires de Sá e Mello Secretario d'Es-
tBdo que na Villa de Salvaterra assistia ao Despacho d'£l-
Kei D. José I." , referindo-se ú promoção que enlao pro-
puni)a para o Exercito

;
quando trata do Kegimento de

Cavallaria d'01ivensa , telativaiiiente ao acesso de seu Coro-
nel D. Antonio d'Alnieida Cunhado dò Secretario d'E3lado
Martinho de Mello e Ca slro, expressa-se assim == Aomcari'

(*-) Maçào Villa da Estremadura, Bispado de Castello Branco,
(**) E'ra Secretario das injoiediaclas rezoluç-òes deS. M. jualo ao Marechu!

'General Conde de Lipiie.
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do Coronel do dito Regimento a Fernão Pereira Leile de

Foyos que o conservará na mesma regular desciplina em que o

deixou D. Joic Pedro da Cam,ara= porque é Officxal muito

dislinclo.=z j,

Por Decreto de S4 de Novembro de 1785
,

passou com o

mesmo posto de Coronel u Governador do Castello de S. Filip-

pa de Setúbal. (5)

Em 16 d' A gosto de 178G foi Despachado Governador e

Capitão General da Capitania do Maranhão e Piáuhy. [6] Fa-

zendo-lhe S. Magestade a vSenhora D. Maria I. a graça espe-

cial, que declarou não serviria d'cxemplo , de que durante a

sua auzencia ficaria conservando o Governo do Castello de S.

Filíppe, e a antiguidade da Patente de Coronel com assento

na 1.* Plana da Corte, ainda que sem vencimento de Soldo

que por esta lhe competia, mas levando os ordenados respecti-

vos ao dito cargo que recebiu pelo Alinoxai-lfado da Tabolla-

de Setiibal, como se o exercitara, até que voltasse acste Reino,

e entrasse no dito Governo sem dependência d'outro aigutn

Despacho.
Querendo Fernão Pereira Leite de F^oyos deixar bem en-

tregues os negócios dasuacaza, recorreu a S. Magestade expon-

do não ter pessoa a quem sem estorvos podesse delles encarre-

gar, por dever seu Irmão Francisco de Paula Leite achar-se

sempre prompto para o Real Serviço da Marinha em que esta-

ca empregado: ao que S. Magestade Se Dignou attender, or-

denando por Decreto dc 3 de Março de 1787 que o Dr. Mar-

çal Jose Galvão d'Oliveira Fajardo, Dezembargador da Gaza

da Supplicação a quem Nomeou para Administrador da dita

Caza , se encarregasse desde que o mesmo Fernão Pereira Lei-

te lha entregasse de Administrador na forma e modo que aella

mais conveniente fosse, ecotn elie houvesse conferido, recolhen-

do a um cofre lodos os rendimentos, e pagando por elies os

alimentos a que a caza era obrigada sen» alteração alguma.

E reprezenlando mais a S. Magestade ser-lhe conveniente que

o processso das Cauzas que a benificio da sua caza se achavão

pendentes, ou se houvessem de mover senão retardasse por mo-

tivo das delongas a que ficavão sugeitas nas Instancias ordiná-

rias podendo ser decididas era u(na só Instancia sem por isso sa

alterar a natureza das mesmas Cauzas. Foi S. Magestade Ser-

vida mais ordenar por outro Decreto de 13 de Julho do mesmo

[5] tíuppleraento á Gazeta de 7 de Janeiro de 1786.

(.6) Almanaks de 1788 — 1789— 1790 — 1791 — e 1792.
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, que o referido Dezeiubargador Juiz Administrador da
Caza de Fernão Pereira Leite de Foyos julgasse em uma só Ins-

tancia todas as suas Cauzas em Relação com Adjuntos que o
Conde liegedor da Caza da Sujaplicação lhe nomeasse ó(c. An-
tes de Fernão Pereira Leite de Foyos partir para o Governo
•do Maranhão , teve mercê de Carta de Conselho. E indo ren-

der ao Capitão General José Telles da Silva, tomou posse em
17 de Dezembro de 1787, [7J foi um digno imitador de seu Tio
Bernardo Pereira de Beriedo, e de seu Bis-Sogro Alexandre de
Souza F'reire que ambos havião sido Capitães Geneiaes daquel-

le Estado, o 1. ^ desde o anno de 1718, alê o de 17%%; (8) e

o ® desde 17S8 , até 173^ (9) merecendo como ellcs a esti-

ma dos Povos daquella Cidade e Capitanias pela reclidão, pru-

dência, e dezinleresse com que os regeu pelo espaço de 4 &n-
nos, 8 mezes, e dias; (10) entregando o Governo em 14 de
Setembro de 179^ a D. Fernando Anlonio de TS.íirnnha nue foÍ

O seu snccessor. (11)
Durante o tempo que esteve governando Fernão Pereira

Leite o Maranhão e Piauhy foi promovido aos postos de Bri-

gadeiro de cavallaria (Patente de 9 de Jidho de 1789), e jVla-

rechal de Campo gTíiàua<io(Pfít€nie de 16 dc Junho de 1791,-) (IS)

e achando-se ja em Portugal passou á effectividade do dito Pos-
to em 6 de Julho de 1793. (13) Todas estas Patentes milita-

res , e Decretos de despachos de Fernão Tereira Leite de Foyos
constão na Thezouraria Geral das Tropas da Capital no Li-

vro 9. ° das Fés d'Otficio a foi. 187 v. e nas Vedorias.

Por Decreto de W de Novembro de 1796 foi despachado
Tenente General graduado com o soldo da sua graduação,
{Patente dol.^ de Dezembro do mesmo anno) (14).

Encontramos entre os papeis deste honrado General uma me-
moria escripta por sua letra dizendo o seguinte " Jll.^ e Jí^x." iir.

Na Secretaria d''.Estado d os Negócios do Peino da Jiepartiçâo de
ExJ^ se achão Decretados 96 aniios de Serviço militar^ per-

tencentes ao Tenente General Fernão Pereira Leite de Foyo^
como comia do mesmo Decrct amento ^ inclu%v;é os de seu Pa

[7] — [8] — [9] — Viife Estatística do Maranhão pelo Coronel A. B. Pereira

do Lagro, no mappa dos Gevernadores.

[10'j — [!)] — P^slalislira do Maranlião, nomappa dos Governadores.

(12) — Ahnannk de 1792.

[13] — Alnianaks de 1793— 1794— 1795 — 1796.

[14] — Vide 2.'^ SuppleniPiilo á Gazelfi de26 deNovembro del796, e Al-

manaks de 1797 — 1798 — 1799 — N. B. este ullimo em um Supiilciiienlo ocki já

falecido.

f 3
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o Tônenle GeneralJosé Leite de Sou%a^ os de seu Jrmâo o- Sar-
gento Mor José Vicente Leite dcSou%a^ e os pessoa es do Sup-
plicante todo% obrados^ e notados eomo a V. Ex.'^ será cons>-

tante. " O Supplicante aclia-se avançado em idade^ com muitas
moléstias adquiridas no Real Serviço^ e obrigado n sustentar uma
numerosíssima familia. Os referidos serviços ainda ndo liverâo
a menor remuneração , c como se acha empenhado de quando
passou ao Maranhão (lòj. Sendo a sua ca%a pequena^ e não
recebendo delia algumas partes como são Juros

^
Tenças etc. c

expirando outras com a vida do Supplicante. Pede a S. M,
lhe alteyida á sua honrada familia que desde o seu estabeleci-

mento nesta Monarchia atem servido com notória desliticção.

Outro testemunho achamos do> muito qae este digno anr
cião (Fernão Pereira Leite de Foyos) curava da decente subsis^

tencia da sua familia para depois da sua morte, tal e o seu

Testamento feito, em Lisboa a r?0 de .laneiro de 1798
,
aprova^

do pelo Tabelião Domingos de Carvalho » e aberto no dia lá
de Maio de 1799 pelo Prior da Igreja de S. Thomé d'Alfama,
José Ignacio Gomez da Cruz. Nelle declarava ser Professo Com*
mendador da Ordem de N. Sr. Jesii Cbristo,. Fidalgo da Ca-
za Real, do Conselho de S. M. e Tenente General dos Seu»
Exércitos , e que tendo sido cazado com a Sr.' D. Maria Ri-
ta de Souza Freire de Saldanha, de quem era Viuvo, lhe fi-r

cárâo dous filhos, um chamado Jose' Leite de Souza e Olivei-

ra Tavares Pereira de Foyos , e uma. menina chamada D. Ma-r

ria de St. ® Antonio Leite de Souza.
'• Que razára por Esrriptura na nola do Tabelião Joa-

quim José de Brito, cuja Escriptura foi assignada pelo seu im-
mediato Saccessor, que enlão era seu Irmão Francisco de Pau*
la Leite.

" Q-ue era filho do Sr. Joze Leite de Souza e da Sr."^ D.
Maria Antónia Veríssima Pereira de Foyos Ferrão de Castel-

lo Branco, e que por Cabeça de sua jVlài lherecahirão os Vín-
culos e Capellas que administrava, inclusive aCommenda de
St.' Maria de Maçãa na Ordem de Christo , e as Capellas da
Coroa de que S. Magestade o Sr. D. Jose 1. ° lhe fizera mer-

cê. " E que assim mais administrava o Morgado Instituído

pelo Secretario d'Estado Mendode Foyos Pereira, e seu irmão

Estevão de Foyos Pereira, e os bens de Capella que por parte

(15)— Prova de que sérvio com honra, e limpeza de mãos aqnelle impoí"

lante Cargo.
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de seus Avós maternos Ferrões Castellos Brancos se achavlana
Gaza.

Que dezejava ser enterrado em um dos Jazigos que lera

a sua família no Presbitério da Igreja de N.S. da Encarnação
(Sua. Madrinhaj do lugar d'Ameixoeira em cuja Pia fora Bap-
tizado (16). E disse maisf Nomeio por meu Testamenteiro
a meu Irmão o Sr. Fravàsco de Paula Leite, do qual confio
que salisfará em tudo o que lenho determinado ne$te Testamen-

to, e que offecluosomente se interessará na subsistência da co-

za, interesses , e avanços de meus filhos, em especial de Jo%e Lei-

te de Souza Ireprezenfante da 1 aronia da nossa familia, para
que se ate moço não estiver ainda catado ao tempo do meu fa-
lecimento , clle lhe dirija as suas alianças , como poderem ser

mais vanlajosns ,
pois asaim corno até agora as tem feito os nos-

S09 /4vós da Paronia que temos cem mois razão se poderá il-

histrar quando a minha ca^asp arhn mais fortificada , sem que
para isso tenhão entrado nello Cabedoes menos (nobrecidos. De-
vo esperar que dos bons conselhos e exemplos de meu Jrmcoo
Sr. Francisco de Paula Leite tire meu filho grandes vantagens
para se saber regular e- comportar no iheairo do mundo, eme-
rccer a esiima e attcnção q^e todos nós temos devido aos Srs,

Reys de%la Monarchia. ,',

'' D eclarou tãobem que nomeava em sua fillia D, Maria de
St.P Antonio o seu Monte Pio de que leria 6C0J[G00 rs. an—
nuãos, esperando que por ser a immediacla Successorada Sua
Gaza teria senrjpre os alimealos correspondentes emquanto não
tomasse estado.

Sendo Fernão Pereira Leite de Foyos Fidalgo Cavalleiro j"-

e dfzejando que seu filho gozasse as honras do Serviçodo Pa-
ço anexas ao Foro de Moço Fidalgo ,

quando tratou de
o Filhar

,
para que fosse cem aqutlle Foro

, Supplicou
a S. Magpstade por via do seu Mordomo Mor que en-

tão erá D. Thoma% Xavier de Lima Nogueira Vasconsellos'

Telles da Silva^ 1. ° Morquezde Ponte de Lima 14. ° Visconde de
Villa Nova de Cerveira Conselheiro d' Estado , e Ministro

yí9sistente ao Despacho ; o qual râo se esquecendo de que nas

veias do filho de Fernão Pereira Leite corria Sargue que tam-
bém era seu , e por cuja razão , e effèitos d'ámisade ja havia

sido seu Padrinho de Baptismo
; (17) apezar do muito que

(16) — Esla (lispoíição se não ciimprio, por motivo que ignoramos, pois que
foi sepultado na Igfreja do Menino Deos era Lisboa-

[17]— Livro dosBaptiz. daMalriz d'01ivcnsa do anno de 1783 afol. 109 v.;
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€fSo naquelle tempo rezervadas semelhantes Graças, interce-

deu a seu favor, para com b. Magestade, que Se Dignou agra-

íciálo por um honrozissimo Alvará datado a 23 de Janeiro de

1798 em que se leem-as palavras'' = descendente dc anliga e

conhecida Nobreza como moitrou por documentos que appre-

%entou = verificatido-se-lhe depois o Exercício no Paço por

Alvará de dispensa de lapso d'idade , e não ler podi-

do comparecer por moléstia de acidentes que lhe davâo. Foi

Fernão Fereira Leite de Poyos Commendador da Cotnmenda
de Si." Maria de Maçãa e Penascozo da Ordem de Ohristo

no Bispado da Guarda, que andava na sua familia como te-

mos dilo, e lhe foi concedida com obrigação d'acommodar a

suas Irmãas. VII Donatário do Presliraonio da Lagoa do Car-

do no Algarve. Padroeiro da notável Sachristia do Convento

da Graça de Lisboa, (hoje extincto) e da Capella de St." An-
tonio, UoDpicio , e Enfermaria dos Padroi Arrabidos da Villa

das Caldas. Admnistrou as Capellas da Coroa luetituidas por

Christovâo Falcão , e Domingos Martins Morgado em Mon-
saraz, e os bens do Morgado Instituído pelo Secretario d'£s-

tado Mendo de Foyos Pereira; a Capella de Christovâo de

íoyos; e o Vinculo de Ferrões Castellos Brancosde St. © An-

tonio do Tojal.

Militou com vallor , e foi um dos melhores Cavalleiros

do seu tempo. Faleceu a 13 de iMaío de 1799 na sua Caza de S.

Thomê d' Alfama na idade de 76 annos (18).

Tinha cazado em 10 de Outubro de 1781 com D. Maria

Rita de Souza Freire Saldanha e Noronha, que n. a li d' Abril da

1753, e m. a 2*2 de Janeiro de 1789, (19) fiiha de MiguelJoze Sa-

lema Lobo de Saldanha Souza Cabral e Paiva, Fidalgo Caval-

leiro da C. R. Cavalleiro da Ordem de Christo , Padroeiro do

Convento de S. Romão d"^ Alverca, Senhor da Quinta Solar da

(18) Gazela de 28 de Maio de 1799, n.° 22= e Liv. 4.° d'obitos daFreg^

de S, Tliomé d' Alfama a foi. 141 •

(19) D. Maria Rita era fnnda d' Antonio Salema que em 1796 succedeu

eonjuntamente com D. Alexandre da Sonza e Holeslein em varias Morgados e Pa-

droados do ultimo Conde dc Sandomil, seu Parente: e sendo fazado eom D.Fran-
cisca de Souza Falcão, da Torre d' Agiiila, morreu s. g. passando esta Caza da

Torre a seu Primo Conde de Camarido : e succedendo na de Salemas e seu Pa-

droado, e nos dos Conventos dc S. Francis ode Setúbal, e de Freiras de N. Sr.^

dc Ara-CeU d' Alcácer, seu Irmão Joze Maria Salema, M. f. com Exercido, ca-

gado com D.Maria José de Sã Pereira filha dos segunloi Condes de Anadia s.g.

e também Imitia de D. Anna Leonor Salema mulher de Sabastião Xavier da Ga-

ma Lobo Fid," daC. II, e Comendador dcS. Pedro de Trancozo naorA>_ de Chris-

to c. g.
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Salèma e dos Morgados desta familía em Alverca, Alcácer, e

Arrayolos ÒÇ. (^20) e de Sua mulher D* Joaquina Jozefa de

Souza Tavares e Távora n. em Lisboa e Baptizada na Fregue-

zia de S. Joze a £9 d*Abril de m6, (SI) filha de Alexan-

dre de Souza Freire, 3. ° dcsle nome, da Varonia dos Senlio-

res do Bobadella (2^) natural de Lisboa, Do Conselho d'EI-

Rei, Moço Fidalgo (^3) com exercicio no Paço. Foi Colp<xial

de S. Paulo, e Doutor em Theologia (24) e depois militar,

Mestre de Campo d'Infan}aria , Governador e Capitão Gene-

ral do Maranhão, (S5) e Provedor proprietário da Alfandega da
Bahia, que houve em dote de cazamentocom muitos outros her-

damentos. Faleceu na Sua Quinta da Charneca do termo de

Lisboa em 1740. (26) E de Sua Mulher D. Leonor Maria de

Castro. (27) Filha herdeira d' Andre de Brito e Castro Fidalgo Ca-
valeiro da C. R. fy^/uará íZe b de Março de IQ^^ reghtadano Li-

vro If das Mercês de JU-Hey D. Fedro 2." a foi. TòOr.) (28; e

Provedor Proprietário d'Alfandega da Bahia e de sua Mulher D.

C20j Souza Hist. Genealog. daCaza Real Tom. 11 Liv. 12 Cap 5 foi. 510

e seg.

(21) D. Joaquina Jozefa de Souza éra Irtnaade D. Maria Peregrina de Ta
vora cazada com Antonio Joze Pereira Coulinlio, Moço Fiiialgo , o. g. = e dê
D. Francisca Maria de tSouza ii.iillier de Nicolau Pr.^ Coul." da Horta © Mene-
zes Moço Fidalgo, dos quaes foi filha lierdr." D. Aima Felícia Pr." Cout." de
Sz.'^ Tavares Horta Amado e Cerveira XI. Sr.* do Morgado do Juro na Redizi-

ma da Bahia, e dos de Soulello e Geiria em Coimbra, JVlay do 1.° Visconde da
Bahia : vido Barboza Costados das Famílias Titulares Arv- dos Viscondes da Ba-
hia e de Veiros a fui. 65 e (!3.

(22) Azia Portugueza Tom. 2.® Cap. 10, n. * 33. — Salazar Tom. 2, <=

Part. 3.^ Cap. 9. n. ° 38, e D. Tivisco Ar?, a foi. 90 — 99— 100 e 101
; e

Carvalho Corograf, Portng. Tom. 2. * Cnp. 18 foi. 64, dos Srs. de Mira.

[23] Vide —Diccionario Aristocralico a foi. %1 ao\\áe[se diz qne a esle Alexandre de

Souza Freire se passara dharude Moqo Fidalgo cm \ \ de Março de 11 15, qne ie acha

regist. no Liv, 6 das Mercês d^El-ltei D.Joáo 5." afvl- 102, e que nelle se de-

clara ser natural de Lisboa e filho de Bernardim de Távora de Souza Tavares
Moço Fidalgo, e nelo de Luiz Freire de Souza.

Era Alexandre de Souza Freire Irniào de Manoel deSoiiza Tavaree deTavo-
ra Freire Senhor da Villa de Mira, Com. da ord. de Christo, e Gov. Cap. General de
Mazagiio, e de Pernambuco : caz. com D. Maria de Noronha filha dos treceiroa

Condes d' Aveiras, XÍII Srs. de Vagos— Vide Memorias dos Grandes dePortng^
a foi 317.

(24>) Barboza, Biblioteca Liizit. Tom. l.® foi. 98.

[2õj Estatística do Maranhão, no map. dos Goveru : e Gazeta de 3 d'Abril

de 1727, n. » 14.

[26J Gazeta de 10 de Nov. 1740, n. « 45-

(^7) Souza Hist. Genealog. da Caza Real. Tom. XT. Liv. 12. Cap. 5.

foi. 500 e seíj.

[28] Diccionario Aristocrático, colecc dos Alv. deFid. da C. R. a foi. 46; -
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í^^ranciscâ iVlaria Leite. Era Alexandre de Souza Freire

Q. ° filho de Bernardim de Távora de Souza Tavares

Sr. da villa de Mira [29] Commendador de S. Tbiago
d'Alíaiales iia Ordem Cbrislo

, Tenente General deCavallaria,

Gove:rnador, e Capitão General de Mazagão, e do Remo de
Angcula (30 — 31 — 3^) e de sua Mulher e Sobrinha D.
Mariia Margarida Jozefa de Souza e Lima filha herdeira de seu Ir-

mão iAlexa/idre de Souza Freire, 2. ° nome, Commendador da
Drdeim de Chrislo , Conselheiro de Guerra, Vedor da Caza
da R.ainha D. Maria Francisca de Saboya , Governador e Ca-

pitão General de Mazagão e do Brazil, (33) e Oppozitor de

seu Parente Henrique de Souza Tavares ,
Marquez de Arron-

ches e Conde de Miranda áCommenda herediíaria e Padroa-

do da Villa de Sou-za (3á-, e 35) e de sua mulher D. Joanna

C29) Corograf. Portiig. Tom. £ * Cap. 18, foi. 46, dos Srn?, de Mira-

a Nobiliarcha Porlug. a foi. 332 que estes Tavares Srns. de Mira forào mui-

tos ans. AlcaiJes Mores de Portalegre, Faro , Alegrete e Assiimár , e qiíe pro-

cedem de D. Pedro Viegas de Tavares Sr. da Guarda em tempo de D. Sancho

1.» = 3 na Hist. Geneal. da C. R. Tom. 12 , Part. 1.» foi. 246 e seg.

se diz qie fora -D. João 2. * o que tirou eslas Alo.ai.iarias a Pedro Tava-

res Qs. ° Avô de Bernardino de Távora a acima] e lhe dera por equivalente o

Senhorio la Villa de Mira, com as Di/imas novas do Pescado d' Aveiro, e Es-

gueira, e a Renda do Mordomado de Coimbra.

(30) Colecc- de Notic Ultramar. Tom. ] .
* Part. 1.^ foi. 404 , dos Gov.

d'Angola — e iDescripçao dos Heinos d'Angola e Bongela a fal. 228.

(31) .Biblioteca Luzit. Tom. 1.® foi. 98.

(32j Era Bernardim de Távora acima filho de Luiz Freira de Souza Com-

mendador de S. Tiago d"Alfaiates, edesua Ã.^mulherD. Joannade Távora Se-

nhora de Mira filha herdeira de Bernardim de Távora Tavares Commendador de

S. Pedro da Varzia de Soure, Sr. de Mira, e Capitão de Dio, e de s. mu-

lher D. Mecia de Mascaranhas : e Alex.inJre de Suúza Freire o era do 1.®

matrimonio de seu referido Pai com D. Maria de Ayala filha de Christovãode

Mello, Po teiro Mor e Alo M- de Serpa e de s. mulher D. Mjria de Calutayud ; deste

Alexandre de Souza Freire era Irmào inteiro Anlonio de Souza e Mello aquém

chamanlo o Loio
,
Pay de D. Maria Tereza de Ayala mulher de Silvério da

Silva da Fonseca Alcaide Mor d' Alfeizerão , c. g. e de D. Ignez mulher de

Antonio Saraiva de S- Paio Cap. luór de Monte Mor velho c. g. — Como tudo

isto se dii na Hist. Geneal. da C. R. Tom- XI. Liv. 12- Cap. 5. foi 496 e

seg. — e D. Tavisco foi. 98 — 139 — 176 — e 193

.

f:33) Ellementos da Hist. Tom. 1. « foi. 334 = e Portugal Restaurado

Tom. 2. <= foi. 183.

[34] Peiras de Maiorátus, Tom. 1. ' Part. 1 .'^ a foi. 145 ,
e Pegas Com»

uientario á Ordenação do Reina , Tom. 2. « foi. 2l0 , Feitos da Cauza entre

Alexamlre de Souza Freire, e o 1. ® Marquez de Arronches Henriiiue.de Sou»

za Taviares.

_ Í3i3] Moreira Thcat. Panegírico da Caza de Souza foi. 609 e 849.
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de Lima € Távora (36) filha d'Alvaro Pires de Távora (37)

(dos Srs. do Mogadouro e S, João da Pesqueira) Comnien-

dador e Alcaide Mor das Villas das Entradas e Padrões im Or-

dem de S. Thiago, e das Commendas das Pias, Seixas, e La-

nhoso na de Chrislo,-Sr. do Morgado e Torre de Caparica

etG. (38) e de sua mulher D. Maria de Lima (39) (irmàa do
1.° Conde dos Arcos, e do 8." Visconde de Villa Nova da Cer-

veira) filha dos selimos Viscondes de Villa Nova da Cerveira,

D. Lourenço de Lima, Conselheiro d'£slado, e Pr^zidentedo

(&6) Hist. Genealog. da C. R. Tom. XI. Liv. IS.Cap. 5, foi.

500, e D. Teviseo Arv. foi. 98

E'ra D; Joaniia de Lima e Távora Irmâa de D. Ignez de

Lima mulher de D. Alvaro Manoel Snr. de Atalaya e Tancos, Pais

do 4. ° Con.de d'Ata]aya de D, Catherina mulher de D. Antonio

da Silveira e Albuquerque c. g. ^i: de D. Brites mulher de Jorge Fur-

tado de Mendonça, General da Armada, Pais do 1. ^ Conde do Rio

grande r=e de D. Lui/a de Távora mulher de Luiz Francisco de Oli-

veira Snr. dos Morg. d'01iveira e Patameira c. g. vide Teviseo Arv. a

foi. 47 — 78 — 146 — e 204 — e Corograf. Portug. Tora 3.°

foi. 179.

(37) Memorias dos Grandes foi. 169— e 193. Alvaro Pires de

Távora era Irmão de D. Leonor Coutinho Condeçade Vidigueira Mã,i

do I. ° Marq. de Niza, e de D. Eufrazia de Lima Condeça d'Oriola

e B. d'Alvito cg. — e filho Alvaro Pires de Távora deRuy Louren-

ço de Tovora Conselheiro d'Estado Vice Rey da índia, edes. mulher Pj.

Maria Coutmho : vide em D. Teviseo Arv. a foi, 7 — 45 — 47— 68

_ 78 — 95 — 98 — 102 — 114 — 116 — 117 — 118 —127
— 155 — 181 — 185 — 190 — 196 — 200 — 204 — 211
— 214 — 217 — 218 — S20 — 225.

(88) Hist. dos Varões illustres da Caza de Caparica Biblioteca

Luzit. Tom. 3. ° foi. 304 ^ Corograf. Portug. Tom. M° Cap, 13 foi.

297 e Hist. Genealog. da C. R. Tom. 1 . no Apparato dos Genea-

lógicos n. 39 — no Tom. 3. ° Liv. 4. ° foi. 39 , e no 12, Part. 1.

foi. 55 e seg.

(39) D. Maria de Lima era tSobeni Irmãa de D. João àe Lima
que foi em Hespanha Marquez de Tenório, e Conde de Crescente pelo

sèij Cazamento com D. Francisca de Sottomair 4.*'^ Condeça de Cres-

cente , Senhora da Caza de Sottomaior , e iorão Pais do 1. ^ Duque
de Sottomaior— Píist. General, ^da C, R. Tom, 12, Part. primeira

foi, 116.
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Dezembargo do Paço, (40 — 41) e D. Luiza de Tavora (4^)
primeiros Viscondes de Portugal. Por cujo motivo dissemos que^
José Leite linha sangue da exclarecida familia daCaza da Ro-
za, como agora mostramos ter legitimamente por esta sua Avó
D. Maria de Lima {filha dos referidos sétimos Viscondes). O
que comprovamos com differentes Nobiliários de Autores do
maior credito e ale com Fé-publica , como a Historia Genea-
lógica da Caza Real-, indo citadas as paginas em que se men-
cionão os-Cazamentos e filiações desta linha por legitima Sue-»
cessão até ao dito José Leite, com quem continuámos, e sua
Irmãa D. Maria de St. ^ Antonio; do que o nosso inteligente
Leitor se poderá illucidar dando-se ao trabalho de cotejar e exa-
minar os livros que vão notados.

Ntisceo D. 3Iaria de St." Antonio em Lisboa no >

l." de Junho, de I78b , e ca%ou em 6 de Novem-
bro de 1816, com dispensa de S. Santidade, a

Aívará de Licensa Regia passado na Corte do
Rio de Janeiro em g d' Outubro de 1815, com
seu Tio o Tenente General Francisco de Paula
Leite de Sou%a , Visconde de Feiros j e faie-,

ceo em 28 de Novembro de ISSO deixando Sue-*

cessão.

(éO) Vide Carvalho Corograf. Port. Tom. 1.° foi. 220 — Sou-,
(ía Hist. Genealog. da C. R. jios Tom. 3. ° Liv. .4. ° foi. 29, e 12*
Part. 1.^ foi. 116; eemD. Tivisco Aiv.a.fol. 9— 10 — 11— 31 —

.

85 — 64 — 86 — 87 — 110 —115 — 119:^ 135 —138 —156— 166— 196— 212, e SSS de Familias consanguíneas destes Viscondes.

(41) A D. Lourenço de Lima acima, quiz ja no anno de 16^3
f). Filipe IV. fazer Conde, porem elle a xecuzou querendo conservar
a memoria do seu, titulo , e se lhe conferirão então as prerogativas da
Grandeza. Sendo a antiguidade deste titulo de 4 de Março do anno de
1476 em que ElRei I). AíFonço 5. ^ creou Visconde a D. Leonel de
Lima Sr. das Villas xle Ponte de Lima, Arcos de Val de Vez &c. Vi-
de Memorias dos Grandes de Portugal a foi. 633.

(4S) A Viscondessa D. Luiza de Tavora era filha de Lui;? d'Al-
caçova Carneiro Sr. de Figueiró, Commendador de Idanha a nova, Su-
milher d'ElRei D. Sebastião ; e neta de Pedro 'd'Alcaçova Carneiro,
Conde das Idanhas, Conselheiro d'Estado, e um do& Governadores
dé Portugal quando o mesmo Rei D. Sebastião partio paia a infeliz jor^
nada d'Africa: vide, Estrangeiros no Lima Tom. 1. ^ foi. 415 — Rir
blioteca Luzitana Tom. 3. ° Liv. 3. ® foi. 547— Hist. Geneal. da C. R^,
Tom. 3.° liv. 4." foi. 51,9 — e, Carvalho Coro^raf Portue. Tom. 3.
Cap.o 39 fo], 5-96,
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José teite dé Souza e Oliveira Tavares Pereira Je Povo»

nasceo.em Olivensa a S6 de Janeiro de 1783. Quando seu^ í*at

foi para Capitão General do Maranhão em 1787, o acompa*
nhou , e teve lá a sua 1.* praça no Regimento d'lnfanteria da
Cidade de S. Luiz. Em 179t voltou a Portugal, e foi Cadete»
do Regimento de Vieira Telles. No anno de 1799 por faleci-

mento de seu Pai succedeo na sua Caza , e na Administração
das Capellas da Coroa que elle disfructou

,
por mereê de S.

Magestade e a teve lãobem em Id de Julho de 180^ da Com-
menda de St.* Maria de Maçãa em verificação de huma da»
vidas nella concedidas pelos longos e relevantes serviços de seus
maiores. {Commenda que trauxe arrendada por um conto e dn-^

%entos mH reis , e da qual como é bem sabido hoje nada perce-
be . nem tao pouco das ÇapcUas^ circumlancka que tornou mat»
decadente a sua Ca%a^ ja deteriorada pelos prejuízos que referi^
mos a foi, 3S). Por Decreto de 24 de Maio de 1804. (43) foi

nomeado Coronel A gg regado a um do? Regimentos de Orde-
nanças da Corte. Km 14 de Maio de 1809 despachado Cap-
pitão d'Infanteria e Ajudante d'Ordens de seu Tio o General
Leite. Em § de Janeiro de 18S3 pron ovido a Major e Aju-
dante d' Ordôns de seu Sogro o' General Visconde de Sôuzel.
E' Moço Fidalgo com exercício no Paço, e reprezentante do&
dous Tenentes Gtueraes seu Pai , e Avô, bem como do Secre-
tario d'Estado Mendo de Fojos Pereira seu Tio. Cazou em Es-t

tremoz a 14 d'A gosto de 18^7, (precedendo Alvará de Licensa
Regia,) com D. Francisca Rita do Resgate de Miranda Hen-
riques [44] nascida a 8 d'Abril de J793, Irmãa da Condeça de

(43) Gazeta de S9 de Maio de 1804, n. ° fS.

(44) Joze Leite ja tinha parentesco conhecido posto que nãopro*
ximo, com D. Francisca de Miranda sua mulher, vindo a ser bisnetos
de dous Primos < porque D. Joanna de Lima e Távora quarta Avó dé
Joze Leite á pouco referida, era Irmãa de D. Catheiina de Lima mu-
lher de D,' Antonio da Silveira e Albuquerque, que forão Pays de D',

Alvaro da Silveira e Albuqerque Governador do Rio de Janeiro, o qual
de Sua mulher D. Tereza de Borbon fiiha dos segundos Condes d'Avin-
íes teve a D. Maria de Borbon, que cazou com Antonio de Miranda
Henriques do Conselho de S. Magestade Cappitão General de Maza-
gâo , e houve a Joz^e Joaquim de Miranda Henriques Snr. dag
Vil las de Carapito e Codiceiro &c. cazado com a Condeça da Ponte D
Anna de Saldanha e Lencastre de quem foi filho o Visconde de Sou.
zelPai da mesma D. Francisca de Miranda :=:vide Memorias dos Gran,
des foi. 326 e seg. — D, Tivisco Ar#: a foi. 47 — 160 —- e 204
ôiCostados das Familias i Ilustres Arv. 34*
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Soba^eíla D. Anna de Miranda, e filha d^Antbniò Jbs^ áe Mi-

randa Henriques Leitão Pina e Mello da Silveira Albuquerque

Mexia , Visconde de Souzel , do Conselho da Sr.* Rainha D.

Maria 1.' Grão-Cruz da Ordem da Torre e Espada, Commen-
dador das Commmendas de Villar Torpim , St.° Estevão de

Fuços, e S. Thiago de Panoyas na Ordem de Christo, Fidal-

go Escudeiro da Caza Real, Alcaide Mór de Villar Maior e

dõ Panoyas, Senhor das Villas de Carapito e Codiceiro, e seus

Padroados, e do de Ima, e Cavadouce , Tenente General,

Governador das Armas da Provincia do AlemUejo, e da Tor-

re do Oulão , e Conselheiro de Guerra: e de sua Mulher e

Prima a Viscondeça D. Joanna Maria do Resgate de Salda-

nha, Irmâa do 6." Conde da Ponte, e do l." Conde de Por-

to Santo. Temi José Leite deste' refeiido matrimonio numero-

«a successão.

O Tenente General Fernão Pereira Leite de Foyos tere

fora de matrimonio os filhos seguintes :

.Tose Maria Leite de Souza Abbade de Villa Nova de

fosco a , falecido.

' O Dr. Antonio Fernando Leite de Souza Dezembargador

da Curia Patriarchal, e actual Prior de S. Sebastião da Pe-

dreira.

D. Izabel Fortunata da Piedade Leite, nasciihi em Ma-
zagão , Donna profeisa , e Vigaria Perlada do M-ó^leiro das

Commendâdeiras de Samos da Ordem de S. Thiago, SiDgular

protectora da Irmandade de N. Sr. dos Passos do mesmo Mos-

teiro impetrou para ella do Sl.** Padre Pio VII dous Breves

con: multas indulgências, e faleceu nol." de Dezembro de 1834.





Alexandre de SouzaFreire Cap.*"' GenfMo Maranhão 611117 2
7;ma

rido de D.Leonor Maria de Castro.fBís-avòs maternos deD.Maria

de S!"Antonio L eite.)

Erafilho deBerdí" de Távora SouzaTavares,X. S?" de Mira,Teu? Ge-

neral e Gov. de Mazagaxi, e doR. d'Angola, e de s.m.D.Maria de S:^

fl^h. d' Alexandre de SouzaFreire, Cons elhr? de Guerra,Vedor da Ca
zaJaR*D.Mariarrancfde Saloxja, Goví"^doBrazil emlbòfi; e de s.ni.D.

loanna de Lima filha dAlvaro Pires de Távora S.^^deCaparica.e des.m

D.M^deLimajTmâadol? Conde dos Arcos, filha dos VILViscondes

deVillalSTova da C erveira,e neta pafnieRnijLourenco deTávo-

raVReij^ da índia.

(V.^ Sou8a,Historia,aeneal.da C.R.Tom.XI.%6.e.«e|)







BLeonoTMaria ãe Castro mulher rf<Alexandre deS ouzaFreire,3Mestenome

naVaroniados S'"' deBobadella.do Cons. d ElRBIoab
(jais avcis maternos de D. Maria de S^' AntonioL eite)

EraD.Leonor filha h. d' Andre de Brito e Castro.Fidaloo Cavalleiro, Pro

vedorf Proprietário) d'Alfand^ da Bahia,e de sua m.D.rranciscaLeite;

eneta d'Antonio de Brito e Caetro,ridalgo Cavalleiro, ComdfdaOr

dem de Chiisto, S5de Villa ova de S^^Ant" e Provedor da dita

Alfand.^ e de s.m.D.L eonor deBrito.

(\:*ã.òU8a,Historíft Oenea.! da CR Tom XI.£So8.e seg.)





REsLADod a Carta Patente porque o Senhor Rei D. João

b." tez ineicê c]oi Cargo de Governador e Capitão General

do Ksladô do Maríuihan a Alexatidre de Souza Freire, do
S(Mi Coiiíelho ; {filho 9^.° de Bernardim de Távora de Sou%a

Tavares^ Senlur da Pilia de Mirn^ Tenerde General dc Ca-

valaria , e Governador e Capitão General do lieyno d''^^JngO'

la, e da Praça de Maiagão j e de sua mrdhere sobrinha D.
Maria Margarida de Soma e Lima ; ) Pay de D. Joaqui-

na de Sdiiza 'Juvares de Távora mulher de Miguel Salema

Lobo de Saldanha Souza Cabral e Paiva, Fidalgo da Gaza

Real &c. — como tndosedi% afl. 46, c 47. = dos quaes he

Bisneta D. Mítria Rita Leite de Souza Freire Salen>a de

Saldanha mulher de João de JVlello e Souza da Cunha Solto

maior, Moço Fidalgo cora exercício no Paço, e Commen»
dador da ordem de Christo.

®» JOÃO POR GRAÇA DE DEOS REY DE POR-
TUGAL &c. — Faço saber aos que esta minha Carla Pa-

tente virem ,
que lendo respeito as qualidades, merecimen-

to, e mais partes que concorrem na pessoa d' Alexandre de

Souza Freire, e me haver servido na Praça de Mazagão ,
e

Cidade da Bahia de Cavalleiro Espingardeiro com Armas,

e Cavallo á sua custa
,

Capitão d'lnfanteria , e de bua daS

5 guardas do campo, e Mestre de Campo d'Auxiliares por

espaço de 11 annos , 2 mezes , 6 dias, desde o 1.° d'Ou-

tubro de 1681, e no decurso ,deste tempo ir no dito anno com
seu Pay Bernardim deTavora de Souza Tavares Governador da

Praça de Mazajião , e se achar na peleja que se teve com os

Mouros em J 8 d'Outubro do dito anno que durou lodo o dia, fa-

fazendo-lhe perda considerável. Em 3 d^ Janeiro de 1682 se a-

chou na peleja que houve na Tranqueira da Pedreira em que

se matarão muitos Mouros , e entre elles hnm dos principaes

deAzamor; em 22 de Março do dito anno pelegando-se com
hua grande Alarça no Campo das Areas, clle fôra dos 1."

que lhe teve o impeto, matando com a sua companhia mui'

h
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tos Mouros, e Cavallos e ganhando Cavalleiros, que

mortos, e feridos entre elles calnão; mandando o Governa-

dor daquella Praça correr o Campo de Azamor por 64

Cavalleiros, elle em lugar conveniente para segurança del-

les os esperou com a sua Companhia' thé que se recolherão;

e indo-se dezentulhar o Poço do Duque, que os Moiu-os en-

tulharão sahindo grande n." delles da Pedreira para o impe-

direm , CS quaes eile foi receber com a sua Companhia que-

brando-lhe a fúria, lhe que a gente da Obra se pôz a salvo,

relirando-se aos valles da Quinta; se pelejar todo o dia,

fazendo-lhe grande perda, e vindo os Mouros pôr fogo ao

Campo, pelejar com elles com tanto valor que os fez reti-

rar com perda; ficando o Campo livre do fogo que o abra»

zava. Em 10 de Junho de 1683 se achou na peleja que hou-

ve na Tranqueira queimada em que se houve com lanto valor

que fez retirar ao inemigo com perda de mortos, ficando

hum no campo pelo não poderem ganhar, e 2 Cavallos vi-

vos. Em 3 d'Abril de 1686 estando armado o campo de Ma-

zagão velho a elle sahirào os Mouros, e travando-se peleja

se "avantajou eile de sorte que teve muita parte no bom suc-

cesso deste dia, em que os inemigos receberão grande perda

de mortos e feridos ; e sendo novamente carregados lhe ma-

tarão hum Alcaide de Abdá que os Mouros venera vão , e

tinhão por Santo: ficando-nos o Campo livre, e cheio de

Cavallos mortos, e muitos despojos, e indo elle dezemfa-

dar-se á baixa mar em hum Barco, dando este etn seco,

pertenderão os Mouros lomarern-no, e dando-lhe hua car-

ga de 10, ou 12 Espingardas, cahirão a ella dous , e sen-

do soccorridos, aArtilheria, e Infanteria lhes augmentou

a perda, que tiverão considerável. Em 9 d'Agoslo do dito

anno se achou na peleja que houve sobre se ganharem os

Valles das Quintas, que durou todo odia ,
fazendo-se gran-

de perda ao inemigo.

Em 7 de Setembro do me|mo anno na peleja que cora

elles houve na Pesqueira, em que oSupplicante [Alexandre

de Souza] mostrou o seu valior.

Erjí 9 de Dezembro do dito anno sahindo ao Campo da

Boa Fé mais de 80 Mouros de Cavallo , foi elle dos primei-

ros que os investirão, de sorle que ajudou a ganhar hua

grande Victoria pela perda que os Mouros receberão. Em 8

a.e Fevereiro de .1686 seachou também na grande peleja que

com mais de 400 Mouros houve nas Arejas, salvando »

muitos Christãos exjudando a desbaratar os Mouros athe c^e
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largarão o Campo que ficou por nosso. Em 30 d'Abril do

mesmo anno com hua grande Alarça de Mouros intrinchei-

rados no Valle do maio, elle foi dos 1.*" que os investio,

com tanto vallor, e disposição que com poucos Cavalleiros

lhe fez tal perda que por se lhe não augmentar se retirarão

logo.

E vindo para esta Corte sentar Praça nella de Soldado,

Embarcando-se em liua Armada que sahio a correr a Costa,

e passando para a Bahia foi provido no Posto de Mestre de

Campo de Auxiliares, que executou com boa satisfação lhe

ao anno de 1707, em que mandei extinguir o dito Terço.

Servindo juntamente o Officio de Provedor da Alfandega da

quella Cidade, de que era Proprietário, satisfazendo as

suas obrigações na bôa arrecadação de minha Fazenda, o

que lhe mandei agradecer por Cartas minhas; e vindo para

este Reino foi promovido no Posto de Coronel da Ordenança

da Cone que exerceu desde Janeiro de 1716 athe Maio de

1721 com igual satisfação. E por esperar delle que da mes-

ma maneira me servirá daqui em diante em tudo de que for

encarregado de meu serviço, conforme a confiança que fas-

so de sua pessoa. Hei por bem fazer-lhe mercê do Cargo de

Governador, e Capitão General do Estado do Maranhão,
para que o sirva por tempo de 3 annos e o mais , em quan-

to lhe não matidár successor , com o qual haverão Soldo de

seis mil cruzados cada anno; e mil cruzados mais em cada

hum dos que com etfeito passar ao Pará, e tornar para o

Maranhão, tudo pago na forma da Provizâo
,

que tenho

mandado passar sobre este particular , o qual Soldo de 6

mil cruzados comessará a vencer por ajuda de custo, des^

de o dia que desta Corte partir para o dito Estado, e go-

zará de todas as Honras, Previlegios, Liberdades e Izen-

çoens, Preeminências, e Franquezas que em razão do dito

Cargo lhe pertencerem. Pelo que mando a João da Maia
da Gama , e em sua falia a quem Governar o dito Estado

de ao Sobredito Alexandre de Souza Freire poce do dito

Governo ; e Ordeno tãobem a todos os Oíficiáes de Guerra,

Justiça, e Fazenda de todo aquelle Estado lhe obedeção

em tudo, e cumprão suas Ordens, e Mandados como a seu

Governador e Capitão General , e o Feitor de Minha Fa-

zenda lhe fará pagamento de seu Soldo aos Quartéis, por

esta Carta somente sem para isso ser necessário outra Pro-

vizâo Minha, a qual se registará para o dito effeito nos

Livros da sua despeza para ae lhe levar era conta o que as*
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sim lhe pa^ar, e o dito Alexandre de Souza Freire antes
que parta desta Cone Me fará em JVIinbas mãos proilo e
homenagem, e juramento custumado pelo dito Governo
segundo o uzo, e costume destes Reinos de que apprezenta-
rá Certidão nas costas desta Carta Patente do Meu Secre-
tario d'Eslado, e pagou de Novos Direitos 300|'000 rs. que
se carregarão ao 'J'hezoureiro Joze Correa de Moura a fl.

243 V. do Livro 11 da sua receita, e deu Fiansa a outra
tanta quantia no Livro 3.° delias a fl. 111 v — e no dito
Livro a fl. 112 deu outra Fiansa a j)agar dos mil cruzados
que mais, se lhe dão. E outro sim deu outra Fiansa a fl.

112 V. a j)agár os Direitos do mais tempo que servir, alem
dos 3 annos como constou do seu conhecimento em forma
registado no liegisto gerál a fl. 68 v. E por firmeza de tudo
lhe inandei passár esta Carla Patente por mim assignada

,

e Sellada com o Sello grande de minhas Armas, Dada na
Cidade de Lisboa Occidental aos 5 dius do meg do Maio An-
uo do Nascimento de N. S. J. Chiislo de 1 727. = ElKey.=
Lugár do Selo das Armas Reaes. = Patente porque V. Ma-
gestade fez mercê a Alexandre de Souza Freire do Cargo de
Governador e Capitão General do iislado do Maranhão,
para que o sirva por 3 annos e o mais em quanto lhe nSo
mandar Successor como nella se declara. Para V. Ma-
gestade ver.

Por rezulução de S. Mageslade de 29 de Março de 1727
em consulta do Conselho Ultramarino de 2 de Dezembro de
1724. = Joze de Carvalho e Abreu. = Antonio Roiz da
Costa. =z Dionizio Cardozo Pereira a fez. — Fica assenta-
da esta Carta nos Livros das mercês ^ e pagou 800 rs. =:
Amaro Nogueira d'Andrade ==: João Rodrigues Pereira. ^
Pagou 22|400 rs. e aos Officiaes 1:600 rs. — Lisboa Occi-
dental 10 de Maio de 1727. = D. Miguel Maldonado; =
Jlegistada na Chansalaria Mór da Corte e Reino no Livro
d'Officios e Mercês a íl. 302, Lisboa Occidental 12 de Maio
de 1727. — Luis de Sequeira de Sá. Registada a fl. 49
do Livro 18 de Offi cios da Secretaria do Conselho Ultra-
njarino. Lisboa Occidental 13 de Maio de 1727. = André
Lopes d' A guiar.

Aos 20 dias do mes de Março do prezente anno de 1728
resta Cidade de Lisboa Occidental em os Paços da Ribeira
da mesma Cidade aonde ora assiste o Muito Alto, e Mui-
to Poderozo Rey Dom João 5." N. S. fez preito e homena-
gem em Suas Reaes xMâos

,
segundo a Ordenação , Alexan-
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dre de Souza Freire pelo Governo do Estado do MaraJibão
em que hé provido pela Patente atráz escripta de que se fez

acento no Livro das homenagens
,
que assignou com o Con-

de do ílio grande, e Conde de S. Vicente, que se acharão
prezentes a este áclo, e de como fez o dito preito e homena-
gem se lhe passou esta Certidão. Lisboa Occidental aos 30
de Março de 1728 annos. — Diogo de Mendonça Corte
Jleal. z=:z E eu lhe dei juramento. Lisboa Occidental 14 de
Maio de 1728, João Rodrigues Pereira. = Cumprasse e

Jíegistasse como S. Magestade manda. S. Luis em Camara
do l.^de Junho de 1728 =r Costa Lo])es, = Fonseca. r= Ke-
bello.— Aranha. — Lopes. — Cumprasse como S. Mages-
tade que Deos guarde manda, e regisie-se, e sentetse-Ihe

Praça. — S. Luis do Maranhão o 1." de Junho de 1728. Sou-
za. — Fica registada nos Livros do Senado da Camara por
mim Escrivão Commissario. S. Luis do Maranhão 2 de Ju-
nho de 172o Agostinho Xavier Barboza. — Fica assentada
Praça no Livro da Matricula da 1.' Plana a fl. 2 v. Regis-
tada no Livro 6." do Registo geral do Cartório desta Prove-
doria a fl. 39 V. e fl. 41. S. Luis do Maranhão 2 de Junho
de 1728. — Joào da Silva Pereira. — Registada no Livro 2G
dos registos geraes desta Secretaria a fl, 2 e fl. 3, S. Luis
do Maranhão 8 de Junho de 1828 João A ntonio Fernandes.
— Cumprasse e Jíegistasse como S. Magestade que Deos
giinrde manda. — Belcm do Pará 13 d' Agosto de 1728. —
Pimentel. — Souza. — Cot,ta. = Tlieotonio Fernandes. —
Serrão. — o Secretario André Lopes d'Aguiar a fez Escre-
ver. F'ica registada no Livro do Senado da Camara de fl.

34 athé fl. 37 v. por mim l']scrivão. Belém do Pará 14 d'A-
gosto de 1728. — Antonio de Miranda. 'JVcstalada a referi-

da Patente do cargo de Governador e Capitão General do
Estado do Maranhão a Alexandre de Souza Freire a confe-
ri , e consertei com a própria original a que me reporto , e

ambos estes Documentos os tornei a entregar á pessoa que
mos aprezentou, e os recebeu. Lisboa 4 de Junho de 1825,
e eu Filippe Innocencio de Carvalho Sottomaior Tabelião
que a Subscrevi c assinei.

Subscrevi e assignei em publico e razo , e declaro que
esta Copia vai por mim numerada e rubricada com o meu
appelido de Sottomaior que uzo dito Tabelião o declarei. —
Em 'J'estemunha de verdade Filippe Innocencio de Carva-
lho Sottomaior.

Do meiíno Alexandre de Souza Freire escreve Diogo



58
Barboza Machado no Tom. 1." da Sua Biblioteca L izita-

na , atl. 98, e 99, o seguinte. =: a Alexandre de Souza
Freire , Cavalleiro professO na ordem de Christo , nasceu

em Lisboa sendo filho de Bernardini de Távora e Souza

Governador e Capitão General da Praça de Mazagáo
,

é Angola, e dc D. Maria Mugdalena Jozefa de Souza fillia

de Alexandre de Souza Freire, Governador de Mazagão, e Con-

silheiro de Guerra, e de sua mulher D. Joannade Távora fi-

lha de Alvaro Pires de Távora Sr. do Morgado de Caparica,

ede D. Maria de Lima. (*) Depois de estudar letras humanas,

e Filosofia tomando o Gráude Mestre em Artes, se aplicou

ao Estudo da Sagrada Theoligia em cuja faculdade recebeu

as insígnias Doutoraes. Foi Colegial do Colégio lieal de S.

Paulo de Coimbra onde entrou em 28 de Janeiro de 1697.

Preferindo o exerc/cio Militar ao literato passou á Bahia

onde sendo Coronel de Infanteria cazou com D. Leonor

Maria de Castro filha herdeira de André de Brito de Castro Pro-

vedor d' Alfandega da Bahia, e de D. Maria Francisca Lei-

te de quem teve numerosa descendência. Foi Governadore
Capitão General do Estado do Maranhão. Delle fazem me^
moria, Antonio de Carvalho 'da Costa. Corog. Portug.

Tom. 2. Liv. L Cap. I8. e D. José Barboza nas memo-
riasdoÇoUegio RealdeS. Paulo fl. 235 e no Archiathoen. Lu*
zitano. aíl. 62 dizendo

Cernis Alexandrum quem prima Sacra Juventa

Laurea Condecorat ? Quos Maranhonius amnis.

Irrigat
,

ipse reget Mavortia Castra sequatos.

Com o nome de f Francisco Xavier Salazár publicou

Affectos do Rozario meditado offerecido aos devotos da
Virgem Maria. Lisboa por Antonio de Souza da a Silva 1736. 4.°

Nesta obra se mostra o A. muito versado na lição da
Sagrada Escriptura. «

Da ascendência, e descendência do dito Alexandre
de Souza Freire escreve D. Antonio de Souza no Tom. XI
Liv. 12, Cap. 5, da sua famoza Historia Genealógica da Ca-
xa Real o seguinte.

(•) D. Maria de Lima éra Irmâa do 1." Conde dos Arcos, e

filha dos Viscondes dc Villa Nova de Cerveira.
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Cap. V. De D, Fradique Mandel 1." Sr. de Atalaya,

Tancos, e Cinceira, .Alcaide Móv de Marvão, &c.

« No Cap. IV deixámos referido, que do fecundo thá-

lamio de D. Nuno Manoel, e de D. Leonor de Milá fora o
primogénito D. Fradique Manoel . que lhe succedeu na Ga-
za. No anno de 1518 servia de Moço Fidalgo a EIRei D.
Manoel , como se tira d i Matricula dos Moradores na Gaza
ileal daquelle tempo. Depois foi do Gonselho d'Elliei D.
João 3." que no anno de 1528 1 lie confirmou a sua Gaza,
e a compra que do Gastello d' Alegrete fe^ a Ruy de Mello.

Foi Senhor de Sah aterra de Mágos, Águias, e Erra, em
que succedeu a seu Pay. Depois cedeu ao mesmo Rey Sal-

vaterra de Magos
,

porque quiz esta Villa para o Infante

D Luiz seu Irmão. Foi celebrado este contrato em Lisboa

a 14 de Setembro de 1542 no Paço do dito Infante. Nelle

se outorgou ceder, e trocár D. Fradique a EIRei a Villa

de Salvaterra de Magos, com todos os seus Termos, com a
renda da barca de Escoropim , o Paul, Gortes, Lizeirião ,

&c. , de que lhe deu por equivalente as Villas de Tancos,
Atalaia, Ginceira com seus Termos, e Aldeias, com Ju-

risdições Givil, e Grime mero, e mixto i^iperio, &c. a Al-

caidaria Mor do Gastello de Marvão com tributos, rendas

&c. que o Infante possuía: ecedeo a EIRei para esta troca,

6 certa quantia de dinheiro de Juro, o Cazal de St.^ Mar-
tha no termo de Santarém com todas as suas Gazas, terras

&c. tudo de juro, reguladas pela Ley Mental &c. &c. e

continua « Este contrato se passou, e incorporou em huma
Garta, pela qual EIRei o aprovou, e confirmou, &c. foi

fe ta esta Carta em Lisboa a 22 de Setembro de'1542. Jáz

na Capella Mor do Mosteiro de N. Senhora de Jezus, onde
cm magnifica Sepultura tem o seguinte Epithafio

:

PRIM. MORT. S.

HÍG JACET
D. FREDERIGUS MANOEL NONTJ, &
LEONOR./EF. GUM ÓPTIMA GONJUGE, D.
MARIA DE AJAIDE MAGNl NONIS FRZ.
DE ATAÍDE HJillEDE. D. JOANNESMANOKL
GOLÍMBR. EPÍSC.CUMES ARGAN. NEPOS
AVIS SUI3. OPT. MER. P.

Cazou cora D. Maria d'Ataide viuva de P. Affonço



60
de Noronha fiího herdeiro do 3." Conde de Odemira, como
deixamos esciipto no Liv. 8." Cap. 8.^ pag. 567 , do Tom.
]X.- e era íilha herdeira de Nuno Fernandles d'Ataide, Sr.

de Penacova, e de D. Joanna de Faria sua mulher; e des-

te matrimonio nascerão os filhos seguintes.

14 D. Nuno Aíanoel como se verá no Cap. Vil.

14 D. João Manoel, Commendador de S. Martinho de

Mazáres, Cap. VI.
14. D. Diogo Manoel d'Aragão, que foi Prior Mór da

Grdem de S. Thiago &c.

14 D. Alvaro Manoel. — D. Manoel Manoel, &c. &e.

14 D. Leonor d'Aragão, adiante.

14 D. Annad'Aragào'Damada Ruinha D. Cathàrina&c.

* 14 D. Leonor d'Aragão filha 1.* de D. Fradique Ma-
noel : cazou com Luis Carneiro Sr. da Ilha do Principe,

Governador, e Alcaide Mór delia, Donatário de Santa Ma-
lia, Capilãu Mór da Capitania da Conceição de Finacin

,

S. Vicente, Santos, S. Paulo, Panaguá, Tapias , Cana-

iiea
,
Grazipe, Britoga, no Estado do Brazil ; Senhor das

Villas de Alváres , e Silváres, Commendador de Folques , e

do Conselho d'ElRei ; u deste matrimonio liverão os filhos

seguintes: == * lò Francisco Carneiro com quem se conti-

nua. =: Manoel Carneiro, que foi Cavalleiro da Ordem de

S. João de Malta, Commendador de Bouro, e Governador

do Priorado do Cráto pelo Principe de Piamente Victor

Amadeo, depois Duque de Saboya
,
aquém ElRei havia

conferido esta Dignidade que teve 10 annos. Fradique

Carneiro, Capitão Mór da Armada da índia, onde cazou

com D. Milieia Paes &e. e teve Antonio Carneiro s. g —
e D. Izabel d'Aragão, que foi sua herdeira, e cazou com D.

Lourenço da Cunha , e de sua illuslre descendência se fará

mençào no Cap. 17. 2." do Liv. 13. = Martim^ Aífon-

ço Carneiro que passou á Índia onde sérvio. =: João Car-

neiro, Cavalleiro deMalla. z= Diogo Carneiro que sérvio na

Índia. = Nuno Fernundes Carneiro, Religiozo da Compa-
nhia de lezus; =rr * 15 D. Maria d' Aragão, cazou com
Alexandre de Souza de quem adiante diremos sua successao.

* 15 Francisco Carneiro foi Sr. da Ilha do Principe,

e das niais Villas que seu Pay teve, e Commendador de

cem soldos na Ordem de Chrislo. Cazou com D. Lourença

Mascarenhas filha de D. Fernando Mascarenhas ; Sr. deGo-
charia, e Torre , Commendador de Rosmaninhal , e de D.

Fillippa da Silva filha de D. Gil Eannes da Costa j Ve-
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dor dá Fazenda, do Conselho d^EIRei D.. Sebastião, e

Embaixador d'KlH(;i D. João 3 " ao Inriperador Carloé V",

,

e desta «nião nascerão os filhos seguintes: = 16 Luis Cat-
íieiro Conde da ílh-a do Príncipe

, (l) que cazoii com D.
Marianna de Faro; e a sua "successíío tica escripta no Cap'
7.** do Liv. 8/ pag. 647 do Tom. IX. — Antonio Carnei-
ro Mascaranbtís. s. g, = D. Micaela e D. Leonor d'Ara-
gào Freiras em Chellas.

#15 D. Maria d'Ara;^ào cazoo com Alexandre de Sou-
za Commendador da Ordem d'Aviz, que depois de ter ser-;

vido t)a índia com reputação, achando-se nocerco de Çhaulç
e na tomadn de Honor; foi Capitão de Chaul ; e voltando
ao Reyno foi Capitão Mm d'hua Armada no annode ló86 :

e sna mulher ficando viuva louiou o habito no iVlosteiro dc
St.^ Martha de Lisboa, e se chamôu Soror Maria do Sa-
cramento; e tiverâo o fdho seguinte : = 16 Luiz Freire de
Souza, que foi Commendador d'Alfaiales na Ordem de
Christo. Cazou 2 vezes, a 1.* com D. jVlaria d'Ayala filha,

de Christovâo de Mello, Alcaide Mor de Serpa, Porteiro
Mór d'ElUei D. Fillipe 2."

, ede D. Maria Calatayud filha

de João de Calatayud Porteiro Mór d'FlRei D. João 3.° e
tiverão os filhos seguintes. — * 17 Alexandre de Souza,
com quem se continua, 17 Christovâo de Mello Freire,
que foi Colegial do Colégio Keal de S. Paulo de Coimbra,
de que tomou poce a 25 de Junho de 1638, Dezembargador,
da Caza da Supplicaçào, e Vereador do Senado da Cama-
ra de Lisboa &c. = 17 Antonio de Souza e Mello , a que
chamarão o Loyo

,
por ter tido o habito dos Cónegos de S.

João Evangelista, Cazon cotn D. Jozefa Antónia de Moura
filha herdeira do Doutor Valentim da Costa Lemos, Dezem-
bargador dos Aggravos, e de sua mulher D. Maria de Ca-,

ceres &c. e tiveriio — D. Maria Thereza d'Ayafa mulher
de Silvério da Silva Alcaide Mór d' Alfeizerão, de quem nas-
ceu =z 19 Pedro da Silva da Fonseca que cazou com D.,
Angela Maria de Portugal, filha de D. Luis d'Almeida co-

mo já escrevemos no Liv. X. Cap. XLV. §. II. pag. 835
do Tom. X. = D. ígnez d'Ayala 2.^ mulher de João Sa-
raiva de Sampaio, Capitão Mór de Monte Mór o velho. =
18 D. Caetana Maria d'Aragão cazou com Damião Botelho

(l) Mercc de 4> de Fevereiro dc 1640. — NB. Este titulo foi

mudado para o de Lumiáres em 29 d'Outubro de 1753 — vide Re-
tenha, dos Titulares Í3. Il7
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(Chacon d» Silveira. = Ôce. Forão mai» Irmão», d' Alcuandr.*.

de Souza ^7 Manoel de Souza, Frade Kremita de St.<>

i^obstinho. = 17 Luis Carneiro, que morreu ao assalto dç-

Niifwenbo. = 17 D- ígnez d^^Ayala que cazou com .Sancho

de^Faria j Alcaide Móv de Píilmella &c. Gazou ^.^ voz Luia

Freire com D. Joanna de Távora, viuva de D. Luis Tliomé

de Cast.ro, Governador da Mina , fiiha de Befoardim, d«

'J'avora Tavares, Cotnmendador da Ordem de CluislQ-, e do

D. Mecia Mascaranlias sua muHter;: o qual era ()lho de

Francisco Tavares, Snr. de Mira, e oiilras terras,, e de-P,

Joanna de Távora sua 3.^ muiher Senhora de grande viriu-

de ; a q.ital depois d'enterrado o seu corpo , se achou bran-

do flexível, com cheiro, lansando sangue , Gomo refere «í»

Fadre Fr. Luis de Souza ws. Hutoria de S. Domingos ^ Fart.

3.* pag. ^3. Era filha de Berdardini de 'J^avora liepostejro

Mór dos Snr.** Keys D. João S.^' , D. Sebastião , e D. Fi^

lippe S.*^ : e deste matrimonio nascerão os filhos seguintes.

=r= * 17 Bernardim de Távora adiante. = D. Mecia , D.

Margarida, D. Luiza,. Freiras cm St.'' Martha de Lisboa. «

17 Alexandre de Souza Freire (^gne dissemos, ser filho de Luh
Freire de SowM.) Sérvio em, Tangt>rc , e foi Commendador

da Ordem de Chrislo : no aniio de I fiíioí governou a Cidade

de Beja; sérvio na Gujerra do Alentejo; íbi Governador e

€apitâ© Gtrfi«ral. de Mazagâo-, e do Estado do Brazil , Ve^

dor da Ca-za da Rainha D. Maria Francisca de Saboya, e

do Conselho de Guerrav Cazou com D. Joanna de Lima fi*

lha 3.* d^Alvaro Pir^es de Távora, Sr. do Morgado de Capa-

TÍca, e de D. Maria de Lima sua mulher, do quem teve

Tiiiicá herdeira : =: * D. Maria de Souza que cazou com sea

Tio Berna rd'im dê Távora como adiante se verá. # 17 o<

dito Bernardim de Távora e Souza filho primeiro do S.** ma-

trimonio de Luis Freire , ede sua mulher D. .lioanna de Ta-

roTO , sérvio Aa guerra na Provinera de Tras os Montes onde

ocíiupot) divers-os postOSv Foi Snr. de Mir.a ,
Commendador

da Ordem de Christo , Governador e Capitã^) General dè

M-aza^jâo', e depois do Reyno d'Angola onée morr-eu. Ca-

?oti com. sua sobrinha ©. Maria de Souza filha herdeira de

sf!u i<rmão Alexandre de Souza e de D. Joanna de Lima sua

ífín^lmr (e&mO' acabamos dedi%er) de quem teve- = * 18 Ma,-

roei de Souza Tavares, com quem se conUn-ua, = * 13 Ar^

jexandre de Souza Freire adiante

* 18 Manoel de Souza. Tavares neffvio Gona seu Páy er»

Afi i ca, foi Couime ndador da Ordem de Chcisto, GoEoael ^ÍM"



fentm-la^ Oowrrvador, e Capitão"0-ciieíal ík P.raçfi de ;M«-v

zagãr» , e wltimaiiiente de Pernambuco onde morre". 'Cumxi

côTnO. Maria Jazofa de Norotiha filha Q." de ^loão da Siávta

Tello 3.° Conde d' A'veiríis , e da CJondma D. Julianna de

ISoronha, a deste matíittionio nas-oerâo os fil-hos segui nbes:

tt= 19 D. íiilianna Marina de Nororuba, que cazou -co«i Chris-

tovâo da Costa d' Atayde e Sovtza como se dirávm outra par-

te. * 19 Bernardino ;b'ranciseo de Souza e Ta^vora com

quem -se icofiliniia. = D. Anna Rita de Noronlja ;Freka. qq

Mosteiro da Encarnação de Lisboa. * 19 Btjrnardino 'Fnan»

tisco de Soaza Tavares e Távora nasceu a 4 d'Outubfo d^e

1710, suocedeu na casa de se« Pay. Gazou com D. Vken-

ci'a Luiza de Menezes que faleceo a 3 d'Outubro dc 1741 fii-

4ha de Felix José Machado da Silva Eça e CasUo , Akaide

•Mór de Mourão &c. e de D. EníVazia de Menezes st»a mu-

'Uier de quem teve os filhos seguintes. 20 Manoel José de

•Souza Tavares que na^ceo a 18 de Fevereiro de 1739. (l).

i^elix de Souza que nasceo a 24 d' A gosto de 1740. =z E
João de Souíça Tavares que nasceo a Q4 de Setembro de I7él

* 18 Alexandre de Souza Freire filho 2." de Beraardim ck

Távora; foi destinado para a Igreja, e estiidou em Côirabi»

<e foi Mestre em Artes, e Doutor em Theologia , e Cólegtal

do R. Colégio de S. Paulo, em que entrou em £8 de Janei-

íTO de 1697; e seguindo depois a vida militar, passou á Es>-

hia onde foi Mestre de Campo d'hum Terço, Cavalleirr» da

Ordem de Christo ,
Governador e Caipitãç» General do Ma-

ranhão para onde foi no anno de 1727 ; efakceu em NGwe4aa-

bro de 1741. Gazou nu Bahia com D. Letjnor M^ria de Cas-

-tro filha herdeira d^Andre de Brito e Castro, Fidalgt) da

*Oaza de S. Magestade e Provedor da Bahia (dffido tjue «er-

Y\o seu Genro alguns annos, e depois vendeu a Domiffgos dia

Costa que actualmente o serve) Snr. de muitas terras , -e

'Engenhos naquelle Estado; e tcve os filhos seguintes :
^

"19 Luis de Souza Freire morreu na Bahia em 174S. == líí

Antonio Jozè Freire que he o l.erdeiro, cate ao prezente não

tem estado, rrz 19 D. Maria Peregrina Vicencia, adiante ::i='19

D. Francisca Maria de Souza. = 19 D. Joaquina de Souza.

* 19 = D. Maria Peregrina Vicencia de Lima e Távora

«tl) i^*'^ «"átemo da Ben«hora.de Mira D. Marianna A;.^gusta de

tMendfârtçavCdtte íítsal de S<íu»a Tavares mulher -de Antonio Xavier

<de'G=ama'«a4«rt>a; e '^e D. Maria kabel caísada com Maneei 4e

íJEíafiia 8ál«wa (iIcíH«o dtaquellie) como- aéiaMe,í>e mxi.
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< azou a 17 dé Novembro de 1736 cora Antonio José Pereira
Coutinho, (l) Lente de Prima de Cânones, e tein os filhos se-

guinles = 20 D. Leonor Coutinho Pereira de Souza nasceo
a 28 de Oulubro de 1737. = D. Ignez Rita de Lacerda e

Távora nasceo a 31 de Setembro de 1739 &c.

* 19 z:^: 1). Francisca Maria de Souza e Ca&tro rvasceo

a 3 de Outnbrn de 1744; Cazon com Nicolau Pereira C<^>'Jti-

nlio Çastro e Menezes, e alhe ao prezente não tem filhos (2)~ 19 * =r D. Joaquina Jozefa de Souza e Castra Cazou
€oin Miguel José Salema de Saldanha como se dirá no Cap.
XV^II, do Liv. Xlll. § S.° E corn eCíeito ali, e naquelle
mesmo Tom. afl. 355 tralando da descendência dos Condes
dtí Monsanto continua assim 9,2 D. Izabel ígnez de
Saldanha e Noronha ( Irmâa df Jerónimo Lobo de Saldanha
Bisam rnattrno do Conde das Galveas, e ) filha de iVlarlim Lo-
pes Lobo de Saldanha e de D. Maria Henriques sua mu-
lher; cazou com Jose' Salema Cabral le Paiva, Padroeiro de
S. Romào d^^Alverca, Fidalgo da Caza Keal , e foi sua 3.*

mulher de quem teve = # 23 Miguel José Salema adiante
=r: (NB. He o mesmo de quem se falia acima : :=z J 23 João
de Saldanha Lobo que passou a servir no Estado da índia.
t= 23 D. Marianna Tereza Xavier de Noronha.— 23 D. Maria
Th reza Coutinho. =zz:2'3 D, Lucrécia de Saldanha todas 3 Frei-
ras em St.* Ciara de Santarém. — 23 D. Joanna Severina

(1) Antonio José Pereira Coutinho, JMoço Fidalgo éra filho

herdeiro de Giraldo Pereira Coutinho, Moço F^daIgo da C. R, Al-
caide Mór de Alcobaça , Dezembragador d'Aggravos, Sr. das Quin-
tas dos Anjose Taboeíra em Soure, (Irmão de D. Fr. Manoel Cou-
tinho, Bispo de Lamego;) e dos mesmos Antonio José Pereira Cou-
tinho e D. Maria Peregrina são netos Amaro Coutinho Pereira de
áoiiza e M.enezes, Moço Fidalgo- com exercício

;, (e he o seu repre-
zentaiite, e Administrador dos seus Morgados.) E o filho queticou de
Jacinto da Costa Cabral de Vasconsellos , de Soure, Fidalgo que
loi da Caza de S. Magestade

, que he Senhor do Morgado dos Santos
Mártires de Leiria Instituído em 29. de Julho de 1S97.

(2) D. Francisca Maria de Souza e Castro cazou em 1 S de Janeiro
de 1737, vide Gazeta de 24 de Janetro de 1737, e morreu em
Coimbra a 26 d'Outnbro de 1748, como se vê da Gazeta de ô de
Novembro do dito anno , cazada com Nicolau Pereira Coutinho de
Casipo e Menezes Amado e Cerveira que foi Moço Fidalgo, e faleceu
a 28 de Agosto de 1791 . * Gazeta de ^ de Setembro do dito anno; >»

— ti verão a D. Anna Felícia Pereira Coutinho que nasceu a 5 d'A*
bril de 1745, foi herdeira — Sr.'' dos Morgados de Geiria, Soutel-
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d'A!c;íÇova recoihida 'naís Commendadeiras da Hncarnação-
— €3 D. ígnez Catherina de S.íldanha ainda sem estado.

— 23 Joze de Saldanha licligioso da Ordem dos Eremitas

de vSl.* Agostinho. — 2," Martinho, e Antonio lieiigiosoç da
S. S. Tiindade.— 23 Luis Cazeiniro de Saldanha. —-23 Diogo
Feriíand;s Salema. •— 23 Joaquim Salema. —

* 23 Miguel Jose Salema de Saldanha caxou com D.
Jo.iqtiina de SouzaeCastro filha d' Alexandre de Souza Freire,

e de buu mulher D. Leonor Maria de Castro , como disse-

II. oá HO Cap. V. Liv. XII. pag. 510 — (qiic ke o que re-

ferimos: ) de quem tem a D. Anna Leonor de Souza

e Castro, v

« Deéto matrimonio houverào mais filhos, que ainda

não tinhão f).\-ícido aotempoem que D. Antonio Caetano de
Souza escrevia a Historia Genealógica da Caza Real, e en-

tre eliee foi D. Maria Uita de Souza Freire Saldanha è

JNoronba mulher de Fernào Pereira Leite de Foyos , do Con-
selho de S. M. Teneute General de Cavallaria &c. dos

quaes foi filha D. Maria de Santo Antonio Leite de Sou-

za niuliíer de seu 'lio Visconde de Veiros, como tudo deic

xamos dito a fl. 46, 47, e 53 desta Memoria.

ío &c. em Coimbra, e Xí do do Juro na liedizinia da Bahia,
Y<^?/»

que. foi trocada a Doação da Capitania da Bahia que em 6 d"Açjosto

de lõ34 se hama feito a seu 8." Jvò Francisco Pereira Coutinho

chamado^ o Rusticão , Descubridor c Fundador da 1.* Povoação que

hovve na dita Capitania , como \se lê na Rezenha dos Titulares a

fl. 35. — equc éra filho de Affonço Pereira Alcaide Mór de Santarém,
— vide tiiobtm Tom. \.° ajl. 377 dos Elementos da Historia pelo

Abbade dc F^allemònt , traduz, e acrescent. por P. de Souza Castello

branco.] Foi a dita D. Anna Felicia cazada com José de Seabra da

Silva, Grão Cruz da Ordem de Christo , Conselheiro d'Estado , De-
bragador do Paço, e iVlinistro Secretarto d'Estado dos Negócios do

Reyuo , e delles foi filho o \.° Visconde da Bahia, Vide íl. 4'7 des-

ta Memoria, e em D. Teviseo íl. 48. NB. José de Seabra éra filho

de Lucas de Seabra da Silva do Conselho de S. M. e Dezemb. do
paço — vide Barboza Arv. das Famílias Titu'ares a fl. b"5 — A
«reaçâo do titulo de Visconde da Bahia foi por mercê de IS de Maio
de 1796 do Juro e Herdade com 2 vidas fora da Ley mental pelos

^rviços de José de Seabra , e em menioiia ao lefeiido Francisco

.'ereira Coutinho^
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Rè'tr?vto do Visconde de Veiros, qlite s'e dá no frrín-

tespicio da suá Biograiui (Parle 9/ ) ioi l.irado do ori^nnal

feito em lo24 por José íoaquiif) Loi)es, Alferes d'íat'aiite-

riâ ; fimpríí^ado na iua Sucrctaria,

O do 'i"enetUe General Fertiuo Pereira Leite de Foyos,
irmão do referido Visconde, be«i como os de seus Pays,
José Leite de Souza taobeni Tenente General ; e D. Maria
Antónia Vierissima Pereira de Foyos ; forào igiialinente Li-

thografados á vista dos Oritíinaeá que se consorvâo ern poder

de sua neta D. Maria Rita Leite , hum eni Painel pintado a

Oléo, e dòu-s erh Medalhas dfe Cóbre em miniatura.

Uà do Secrèlario d'E*tado Mendo de Foyos Pereira , te

Bispo D. Antonio Bofado , seu írmà<í, fo ão copiados dfe

dbuá Píiiners a Oléo, que se achâo tia Sãachistia da Igrejfei

do extinto Convexito dia Gracia d« Li*boa, da qual o 1." era

Padíoeiro.

O do Cíirdeál D. Jose Pereira de Lacerda , foi copi'a-

do da Colecçãb dos Retratos dos Ciardeaes ,
tjute existe na

Biblioteca Publica,

Os de Alexandre de Souza Freire, Capitão General do

Maranhão, e sua niuliier D. Leonor Maria de Castro, forâo

extrakidos de <ioiis Paii>ei« <jae se conservão no Pala<:io de

S. Sebastião da Pedreira dos Viscondes da Bahia, seus netos.

O de Diogo Lo|>es de Souza, Mordomo Mór d"'ElRei

D. Aífonço foi tirado da Gravura a fl. 567 do Thêatro

'Histórico é Genealógico da Caza de Souza, Autor M. de

S. Môí-eira.

O de D. João de Castro, Vice-Réy da índia, do qiie

'anda na vida deste Ínclito Varão, escripta por Jacinto Lopes

d'Andrade.
E o de Ruy Lourenço de Távora, foi extraliido da

Biblioteca Nacional dos Retratos dos Vices Reysda índia,

que «ile tãobem foi pelos annos de 1570.

E finalmente a Estampa (na Part. 2.^) que reprezent.-»

^ plano d'ataque feito á Cidade d'Fvora em 29 de Julho de

1808, eo de defeza da ihesma Cidade: foi copiada âelm^n-

'!le da qi^e âe acha em gravura no Mapjaa Hiíitbri<;o-Mi,litar

'tíTa Oid-adte d^-EVora , bU exacta hahação do terrível assalto

'Ijtfe á niesWà Cidade deU o^Geheral Lbisoti ébtn lium Fít^er-

cito de 9 m'ú homens. Folheto Imp. em íii"sbt)tt '^a OBc-

de A, R, Galhardo em 1314.





Back of

Foldout

Not Imaged



0?

^oM'^ falirmos de fl. «7 até 37 desí^ iMemoria da Fa
Hí. lia dos Foj-os boje icprezentada pela dos Leites, juIga-Br>os

^íC propQzilo citar as datas d"í)lguns Alvarás de Filhanientos,

qtUí conípriue se declara no DiccioitaFio Aristocrático, (Tom.
1." que por hora só comprehcnde. as Letras de A. — até —
Jl^. ) livjtião as seguintes pessoas daquella faiiiilia.

FI.471. Kstevào de brito Foyos, natural de Lisboa filh%

do Dezeuibargjidíjr Estevão de Fovos, Fidalgo que foi da Ca-

sa Keai e neto do Dezenibiirgador Ajendo de Foyos— Fidalga

Capellào ^ox Alvará de 5 de Junho de 1676. -rr-

Livro 3." da Matricula, A. í20 V.

Fí. 473. O Doutor Fstevão de Foyos Desembargador da

Caza da Suppllca^âo fiUio de Mondo de Foyos.

Fidalgo Cavalleiao, por Alvará de Ib d'Agosto 4©

Livro 4." da Matricula fl. 88 — Tem a integra,

Fl. » Estevão de Foyos, filho do Doutor Estevão de Foyos,

Fidalgo que foi da Câza , q neto do Dezembargador Men-

do de Foyos. Fidalgo Capeliào ,
por Álvara de 20 de Mar-

ço de 1652.

Livro 4.° da Matricula fl. 15

FL 474. Estevão de Foyos Pereira, natural da Cidade d'E-

vora, filho do Dezemb.ugador, Mendo de Foyos Per<?ira —
Fidalgo CapelJâo, por Alvará de 16 de Março de 1694

Alvará de Vestiaria. dtj 29 d'Abrirdo dito anno.

Livro 8 das M crcês d 'El liei D. Pedro 2. fl- 397.

Do mt^&rno Dicionário extrahimos-sernelhantes declarações

dos Filhamentos dos Saleraias, porque adiante se trata déata

Faniilia.

F., 26. Alexandre Pedro Salema Lobo de Saldanha, na-

tural da Villa d^Alverca , filho de Miguel Jose Salema de

Sal<ianha, Fidalgo da Caza lieale neto de José Salema Ca-
bral e Paiva. — Fidalgo Cavalleiro, Alv. de 12 de Agosto

de 1766.

Livro 20 das Mercês d'E]Rei D. José a fl. 381.

F. 162. Antonio José Salema Lobo de Saldanha, natu-

ral da Fr^guezia de St.^ Maria dos Oliváes, filho de Miguel

José Saleiua de Saldanha Fidalgo da Caza, e ficto de José

Salema Cabral e Paiva. Fidalgo Cavalleiro , Alvarado
12 de Agosto de 1766.

Livro 20 das Mercês d'ElRej D. José, íl. 381 v.

F. 275 — Amónio Xavier da Gama Lobo, natural des-
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ta Cidade, filíu) d^Aiironio Xavier da Gama Lobo, JVloço
Fidalgo acrescentado a Fid. Escudeiro, e neto de Sebastião
Xavier da Gama Lobo, — Moço Fidalijo Alvará de 23 de
JSiovembro de líVU. — Livro 19 das Mercês d'LlRev D.
João 6.^ a íl. 253. — Honras do Exercício no í*aço Al-
vará dc (3 de Maio de 183Í, e acrescentaiido-Hie o appelido
de Salema. Livro 3 do Registo das Mercês do R. Archivo,
íl. íeSO V.

F. 4L*?. Diogo Fernandes Salema Corregedor do Crime
da Corte, fjlho de Dioo-o r\írfiandes Salema. — Fidalgo Ca-
valleiro, Alvará de 27 de Fevereiro de ltí4L — Livro 6 da
Matricula, fl. 28.

F. íc — Diogo Fernandes Salema Lobo de Saldanha íi-

Iho de Jose Salema Cabral c Paiva ^fidalgo da Caza, e neto
de Miguel Salema. — Fidalgo Cavalleiro, Alvará de 21 de
Março de 1747. — Livro 3T das Mercês d'ElRey D. Joào
5.0 a fl. 116.

4â^ENDo servido de baze para a Discripcao Genealógica da

Varonia de Leites dtsta Memoria, o que se acha escripto a

seu respeito na Corografia Portugiieza de Carvalho, Impres-

sa em 1706, em 3 Volumes in folio, Obra já bastante ra-

ra, e do maior credito, e merecimento; julgámos a propó-

sito transcrever fielmente delia tãobem , os dous seguinies Ca-
pítulos, de Salemas, e Souras Tavares Senhores de Mira
de quem os mesmos Leites descendem por aliansas recentes :

E daremos em Supplemeiito as notas á Arvore de Costado

dos quintos Avós seguindo a ordem dos números nella dezi-

gnados , e x^ue devetn formar as suas pessas justificativas; o

que não fazemos agora, por não estar ainda prompto esse

trabalho que hé bastanie complicado , e que tãobem por

muito extenso tornaria esta l.'' Parte assás volumoza; ainda

que quem se der ao encommodo d'examinar miudamente esta

memoria achará em diferentes partes comprovado tudo quan-

to se diz na referida Anrore de Costado, posto que não seja

pelo methodo irvdicado.



iLLAs Boas na sua Nobilíaroliia Porliv^ueza aíl 2ãl

,

diz n Serem estas as Armas dos Salicmas; queeslão no

Livro dos Reys d'Armas; e seu Solár a Herdade clia-

mada Salema no Alenteijo. »

Manoel de Santo Antonio e Silva que teve o previ-

legio de ser quem ordenasse e fabricasse os Brazões d'Armas
da Nobreza

, por Provizòes dos Senhores llevâ D. Joào 5.° e

D. Jose, diz o mesmo na sua corioza Obra dos ditos Brazòes,

,e accresceiíta ,, que os Sa!e(nas descendem do famozo Portii-

guez Pero Salema, Cavalleirodo Bando d' Kl Rey D. Afíbnço

Heiíriíjues, e o que mais se celebrizou na tomada do Caslello de

Alcácer do Sal, De igual modo se afirma afl. 37 do Anómalo,
Follieto Impresso em Lisboa em 1837. Brandão. Tomo 3.'

Part. 3.'* Cap. 39. tl. lí)2 da sua Mouarchia Luzilana, —
tratando do Rei/nado de D. Affonço Benriquei. — c da
Balalha d''Alcácer do Sdl, que omesmo Rey ganhou aos Mou-
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ros , diz » que os Salemas tem ali Morgados , e que são ti-

dos por descendentes dos principaes Conquistadores.
No Tomo 6." Liv. l.« Tit. 89 tl. 299 do Santuário Ma-

riano, se falia de Rvi/ Salema, e diz w este Fidalgo l'\ui-

doii em 1523 na Villa de Alcácer do Sál hum Hospital , e
o Convento de Nossa Senhora de Ara-C(£li de Religioza*
Claristas, dispondo que nelle teria sempre lugar de Freira,
sem dóte, huma sua F^arenla , ou pessoa eri) quem o Pa-
droeiro o quizese prover quando vagás>e. 5? O me;mo Uuy
Salema Fundou também huma Capella no Cruzeiro de S.
Francisco de Lisboa.

Do Doutor Diogo Salema, Vereador do Senado de Lis-
boa, e hum dos 1.^^ Procuradores nomeados por esla Capi»
tal ás Cortes convocatlas pelo Cardeal liey D. Henrique, tra-
tâo, Souza na sua Historia Genealógica da Caza Ueal , Tom.
3." Liv. 4.0 íl. 649, Prova n." 173 Laclede, no Fran-
ce% afl. 35 do Tomo 2."

; t>a sua traduccào em Porlu<TUf%
aíl. 272, e 293 do Tomo. 9." — K na CÍironiea d'ElRtuD.
St-bastiào, por Fr. Bernardo da Cruz publicada em 1837 por
A. Herculano, a fl. 437; e nesta ultima Obra a íl. 289;
bem como no Portugal euidadozoj' e lastimado coui a
perda do mesmo Rey, a tl, 656; e n,o 2.° Tomo do
Gabinete Histórico atl. 340, se falia igualmente de Lou^
renço Salema, e de seu Irmào Antonio de Souza filhos
do Governador André Salema ambos mortos em Africa com
aquelle Soberano. De Jnlonio Salema (1) natural da Villa
d'Alcacer do Sál, Governador do Rio de Janeiro, que
foi Colegial de S. Pnulo em 15G3 ; e de Fedro de Sande Sd-
lema Capitão Mór da villa do Torrão nascido em o 1.° de
Novembro do 1586; se Irala de ambos na Monart]uia Luzi-
tana 'Jomo. 3." Livro .3

" ali,' 616, e 382. De outias pessoas
de^ta familia talião diíTerentes Nobiliários, láes cotnu o>; de
D. Flamínio, c MonUirroi/o , Tomo 2." ali. 376, e no Tom.
3.° aíl. 473 , e se podem ver na Biblioteca l\ibiica, na SaL

(1) Antonio Salema éra Irmão de D. ígnatia d'Abien Sale-
ma cazada coin Filippe <ia: Silva , Mestre de Campo d'Inranteria. de
quem tevea D. Igue? da Silva mulher de José Gomes do Avellar
<ios quaes foi (ilha D. Maria da Silva cazada com Sebastião Gomes
Machado, Tenente General no Brazi!, Pays de Jacinto Gomes Macha-
do, Governador d'Ormuz, de quem foi filha D. Natalia Ribeiro Mk-
cliado mulher ue Manoel d'Antas da Cunha, Me.stre de Campo da Pra^
ça d'Alnieida, com illríj-^ descendência, pelaátilhas do Tenente Gçner
ral 7orbes, e por outras linhas.
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Ia dqs Manuscriptos., Estante Letra C- Parteleira 5.» n o

Km quanto que os Diplomas oríginaes de mercêi dos anti-
gos Salemas de quem temos fallado, existem no Archivo de
Manoel de Gama Salema a S. Pedro d'Alcantara nesta Ca-
pilal, em^ qnem estão hoje os Mojgados principáes, e a re-
presentação desta familiá; e ali seachão, entre oiitr.is a
Jnslitiiiçào d'hum Vinculo por Thow.é Salema com obrio-acaó
de seus administradores sustentarem 2 Parentes na Unfversi-
dade al'né se formarem

; (do que tàobem se faHa na já cita-
da Monarchia Luzita na Parte 4/ LivrQ lá Cap 33 afl
54.) a Carta de Mercê qne teve o dito Thomé SaUma em 7
de Maio de 15y'2 da Propriedade dos Omcios de Provador eContador das Rendasda C.M)irania do L.pinto Santo no Bra-
zii; e a IJoaçao (em J2 de Novembro de 1510) de 4 le^>-oasdo mesmo lemtor.o Bem n.sim o Alvará d'J]al.ito de Chris-
o (com 20^000 r.^ ,ie rençn ) de Bra. Saléma, da.ado al/de Dezea.bro de loio; a Mercê da Propriedade do Om.

CIO de Aposentador de Onnúz ao me=mo feita a 28 de Mar-
ço de 1514 K o Alvaríi da Commenda de S. Joào de I^o-bao m. Ordem de Christo passado a 9 de Novembro de IGOO
a João Salema, que a .ervio em AlVica, e foi este ascenden-
te dos Condes de Sandovnl , e seniior dos Vinculos da I M i-M^n de Salémas, (1) ,^ue caducou por morte do ultimoConde daqnelle titulo, e hoje os Administra o dito Manoelda Gamn Salema Lobo de Saldanha

, hem como disfrncta os
],)stilu.dos por Dzogo lhomc e Brá^ Salema, referidos já;e por Dmgo l emandrs Salema, D. Mariam de Paiva, D,Mariana ArdomaSaUma,e Saueho Dias de Saldanha (hnmdos irdohros yjeclamadorc. cVKlRá D. João 4/ co^nn adi-anie direnw,

: )
cujos Alargados são situados em Sdnhal AUc^^er Arraiolos, e ne.ta Capilaí, e só nao desfructa o da

'

Qu,n,ados l oles ,.,n A ve.ea por q„e o sobroo-.,,, há poums
íM.nos p.do fU. Bo.» y.,u no Barreiro, e .ua^^ALni nl,;.

,

]a \ illa d Alverca al^un. l-oro-, e o Padroado deS. Jiomuo. .

Agora passaremos a Copiar como premeie- uios o ,]ne o..crey.o Carvalho no j omo 3." Capitulo 8." da sua Corn-gra .a Portuguesa; tratando da Villa de Alverca: nue he e-xactamente como se se^Mie.
^

(1.) vide em D. Teviáco Arv. af), )5s.
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QUATRO leiloas ao Nascente de Torres Vedras, e 4 ao Nor-

te de Lisboa pelo Tejo acima se descobre esta Villa, cer-

cada toda de exelentes Quintas, sobranceiras ao dilo Rio,

com aprasivel vista, abundante de pâo , v-.nhn, azeite, e

fruclas. Tem 350 Visinhos, com liuma Igreija Parochial de

invocação de S. Pedro, Curado c|ue apresenta o Prmr de

Santo \ndre do Lisboa: Caza da Mczeri<.ordia ,
llospilal ,

e

estas Ermidas, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do

Bnm Successo, e Santo Antonio Imagem milao^rosa, e^luim

Convento de Carmililas Calsados dedicado a S. Romão de

que he Padroeiro José Salema Cabral o Paiva, cuja Varo-

11 la lie a seguinte.
, -r-

» Gon(;alo Fernandes Sobrinho filho de Diogo rejn an-

des Sobrinho, foi Escrivão da Fazenda d'Fl-Rei D. Jo:K) 3.

e Fidalgo de Sua Casa : casou com D. Cathurina de Paiva

filha de Pedro Gonçalves Travasse , edeD. Maria de Pai va: e

forão [.ais de Pedro de Paiva, e de D. Francisca de Paiva,

mulher de Andre Salema (1) dos quaes nasceo D. Calherina

Salema mulher de D. Antonio de Almeida , nquem chama-

rão — o cão morto — fdho de D. Diniz d'Almeida, Contador

JVIór, e de D. Joanna da Silveira, e forão pais deD.Marian-

iia da Silveira que casando com Francisco Soares da Cotovia

de Lisboa filho de Manoel Soares e de sua 3." mulher D. Mana

de Sequeira, tiverâo a D. Maria da Si! veíra Condena de Ode-

mira, que de seu marido o Conde D. Francisco de Faro teve

a D. Maria de Faro que casou al.* vez com D. João Pereira

(1} Commendador de S. João de Rio Maior.

NB. Sâo iirimensas as familiasque tem sangue de Salemas, apon-

taremos algumas visto que seria impocivel tratar aqui de tolas, e por

isso diremos que de Diogo Gonçalves Salema, de quem adiante lai Ía-

mos, foi filha não só a mulher de Manoel Rodrigues Castello cuja bis-

neta cazou com Luis Correia da Paz, Fidalgo Cavalleiro, e f^^cre-

tarío do Conselho de Guerra de quem procedeu Pedro Telles de Mello

das Portas da Cruz, Moço Fidalgo com exercício, e Secretario do

mesmo Conselho; e bem assinuD. José Carcome Lobo: mas tàobem

do mesmo Diogo Goncalves Salema provierão por duas bisnetas de

seu filho Mem^ GonçalVes Salema os Mesquitas d'Evora,- (que por

nova aliansa receatemente se tornarão a ligar com Salemas; ) e Fran-

cisco José da Horta Machado Enviada á Prússia , e Commendador da

Ordem de Chriáto, por sua Bisavó paterna (mulher de seu Bisavô Duar-

te Vaz da Horta Fidalgo da Caza Real) que era filha de Manoel

Paisd« Lacerda, e de sua mulher Bisneta daquelleMem Gongalves

Salema.
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Forjaz, Conde da Feira. s. g. e a 2.* vez com D. Nuno Al-

varez Pereira de Mello Duque de Cadaval de que teve a D.

Joanna deFaro que morreu menina, e a D. Guimár de Cas-

tro 2.^^ mulher de D. Gregorio de Castello Branco 2." Conde

de Villa Nova , sem geração.

« O dito Pedto de Paiva foi também Escrivão da Fazenda,

e Instituidor do Morgado da Alfarrobeira, casou com D.Ma-

ria Soares filha de João Soares da Cotovia, e de D. Izabel de

Brito, e forão Paisde Antonio de Pai vaque não casou, nem teve

geração, e de D. Marianna de Paiva mulher de D. Antonio de

Mello filho de D. Jorge de Mello, e de D- Maria de Barros
;

e a dita D. xMarianna de PaivaFundou aCapella M6r do di-

to Convento de S. Romão, onde esta sepultada, e seu mari-

do D. Antonio de Mello.

Cazou outra vez o dito Gonçalo Fernandes Sobrinho

com D. Jgnez Figueira, Jrmãa do sobredilo André Salema,

e

filha de Diogo Salema, (1) (dc quem ja falíamos) da nobre

farriilia dos Salemas d'Alcacer do Sa'l , e de D. Catherina

BoJellio filha de Gonçalo Pires de Carvalho Progenitor da

ilUistre faríiiliados Carvalhos Patalins, e Irmãa de Pedro de

Carvalho, o valido d'EIRei l). João 3.° (2) de que teve a

Diogo Fernandes Salema, e a D. Maria Botelho Instituido-

ra d'huma Capella.

« Diogo Fernandes Salema íoi Tliezoureiro Mor do Rbí-

(1) Diogo Salema, ou Diogo Gonçalves Salema foi Cavalleiro

da Ordem de Christo, Juiz das Cizas em Aicacere , e Thezourejro da

liainha D* Catherina.

(s!) Pedro de Carvalho foi do Conselho d*E)Rey D. João S.*
,

sen Camareiro Mór, e Provedor das Obras do Paço; i." Avô da

Condeça D. Luiza Francisca de Távora Patalim Dama do Paço mu-

lher do 3." Conde de Soure D. Joio da Costa, esiia reprezentante, c.

g. = e de D. Fernando da Silva Pessanha Governador de Castello

de vide. c. g. — vide em D. Tevisco Arv. a fl. 78 , e 201 ;
e no

S." Tomo da citada Corografia de Carvalho, aonde afl. 275 do Cap.

14 se lè também que o Par e Avôs de Gonçalo Pires de Carvalho,

(acima referido; tiverào Fazendas eCazas tào nobres em Alcácer, que

nellas eslava assistindo o Sr. D. Manoel quando lhe chegou a nova

de succeder na Coroa.
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nó (J) c cagou com D. Suzpna de Lemos (9) fillm de Knv'
Gomes de Carvalhoza da nobre e antiga família de Carva-
Ihoza e Palbavàa, (3) e de D, Maria da Maia e Lemos (4)
de que teve a -

« Diogo Fernandes Salema
,
que foi Coloírial de S, Pedro

i)a Universidade de Coimbra, Corregedor do Crimeda Corte,
eCaza, e como lai ass siio n'Acclamaçào d'ElKei D. João

(1) D iogo Fernandes Salema era Thezoureira Mor pelos aunos
de 1583, a j 589, em que deu a sua conta de 141: 495 .'5 G 5 reis,
como se vê da Carta de sua quitação original . no Cartono de Sa-
lemas.

,(2) Proprietário do Officio de Thezoureiro Mór do Reyno: era
Irmãa da niuliíer de Francisco Cazado de Carvalho , Dezeaibragador

.

do Paço, que foi Furriel Mor do Campo d'ElRey D. Sebastião* as-
cendentes de Miguel Ozorio Cabral Fidalgo da C. R.

(3} O Morgado de Palhavãa, com Capella em S, Domingos de
Lisboa, foi Instituído em 23 d'AgOsto de 1S44; vide Nobiliarchia
de Villas Boas a fl. 247; e em D. Tevisco na Arv dos Visco.ides.;
de Villa Nova de Cerveira a fl. 35, onde se trata de líuv Gomes dè.'
Cârvalhoza. .

(•

(-á) D. Maria da Maia era filba do Doutor Diogo Barradas, De*
sembargador do Paço, do Conselho d*ElRej D. .loao 3." e seu Em-
baixador a França, e de sua mulher D. Luiza da Maia e Lemos fi-

lha de Luis da Maia e Lemos, Dezembr.ígador da Supplicacào, Sr.
do Lugar d'Estouril junto a Chaves onde ínstituio hum Morgado, e
deu o silio para o Mosteiro; e era filho de Jorge da Maia , neto de"
João da Maia Irmão de Martim da Maia Sr. da Trófli, E a dita D.
Mari^a da Maia e Lemos mulher de Ruy Gomes de Carvalhoza, era
Irmàa de D, Lucrécia Barradas mulher de Francisco Ferreira Capi-
tão Mor das Naus da índia, Pays de D. Maria de Brito mulher de
l). í ranciscode Noronha dos quaes foi filha herdeira D. Marianna.
de Noronha cazada com Gaspar de Faria Severim , Secretario das
Mercês de quem teve a D. Anna de Noronha mulher de seu Tio
D. Sancho Manoel 1.° Conde de Villa Flor. e. g — e a D. Frau-
cisca de Noronha mulher deD.Diogode Faro Sr. do Vimieiro. — vi-
de em D. Thevisco Arv. a fl, 96, e 126.

K Diogo Barradas éra irmão d'Alvaro Barradas Capitão de Már
e^Guerra das Armadas da índia . e Avò de D P,iula Maria de Alar-
cão mulher de Gonçalo Peixoto da Silva Almeiia Macedo e Car,
valho Seni.or do Reguengo de Penafiel, Taipa e Lngiosa

, ascenden-
te dos Donatários de Fermedo, Vieira, e Felcjueiras .< videemD. Te-
>isco Arv. afl. 26 , e 182-
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IV. (1) Cazou com D. Luzia Cabral fillia dè Miguel Godii
nho Cabral (2) e de D. Lourença Lobato de que teve a =
JMíguel Salema Cabral e Paiva, D. Marianna Antónia
Sal«ina mulher de Sancho Dias de Saldanha (3) Capitão de
Cavailos, lilho d'Ayres de Saldanha Vice- Rey da índia, e
de D. Izabel d' Albuquerque. = e a D. Lourença Maria Sa-
lema mulher de Gonçalo d' Azeredo Coutinho. (4)

« Miguel Salema Cabral e Paiva (Fidalgo Cavalleiro^
Alvará de 10 d'Jbril de 1643j sérvio na Província do Alen-
tejo nos L"* annos d'Acclamação , e siiccedeu no Morgado
de seu Pay , e no que Insfituioseu Avô materno Miguel Go-
dinho Cabral, e em hua Capella que Inslituio sua Tia D.
Maiia Botelho ícmãa de seu Avò, e no Padroado de S. Ro-
mão; ciiíou cou) D. Maria Coutinho filha de Antão de Faria
Palha (5) da familia dos Carvalhos Alcaides Mores de Ar-
rayólos

, e de D Seratina Coiitinlio de que teve a =z Joze
Salema Cabral e Paiva — D. Jozefa Leocadia Coutinho mu-
lher de Gaspar Mouzinho d'Albuquerque Dezembargador do

(1) Dio^o Fernandes Salema foi Cavalleiro da Ordem da Chris-
to com "ZO^QOO rs. de Tença, Ahara dc 8 d Agosto dc 1628 , De-
zembargador d' A-gravos

; e Fidalgo Cavalleiro da Caza Real' com
2j^000 rs. de moradia. Jáz eai S. Romão d'Alverca na Capella Mór
que tmha ornadoconi grande dispêndio, e cujo Padroado éar seu,' videem Souza, Hist. Genealog. da Caza Real Tom. 7 biv. 7 Cap i

»

aíl. 54eafl. 67; e no Tom. 12. Part. I.* Liv. 14.aíl. 581 : — e no
Cabmete Histórico, Tom. 4." afl,

('^) Miguel Godinho éra Cavalleiro da Ordem de Christo e Pro-
vedor dos Contos do Eeino.

(^) Sancho Dias de Saldanha foi hum dos Fidalgos Acclamado-

\7 f E'^^^' ^- = ^"'^^ Sotiza. Hist. Genealog. da Caza
l^.al Toar 12. Part- I.'' Cap. U. aíl. 581; e Gabinete Histórico,
lom. 4." afl. 22. luitituio hum Morgado juntamente com sua mulher
a 18 d'Abrii de 1640. qne hoje adnimibtia Manoel da Gama Sale-
ma: como j,i dissemos afl. 71

(4) Gonçallo d' Azevedo foi Corregedor de Coimbra em 1652.
(5) Antào de Faria Falha érafilbo de Diogo Ferreira de Carvalho

Dezembargador d.» Caza da Si![)plicaçào , Irmào de Gaspar de Fignei-
rfid > <FAImeida P ys de D. Marianna de Figueiredo mulher de Frau.
CISCO Coelho de Ca.tro Alcaide Mor d'Albos Vedros, e de quem nasceu
D. Anna de Castro mulher de Fernão Telles de Menezes Senhor de
Ancians e Vilarinho Pa\s de D. Catliarina do Silva cazada com Pe-
dro Vieira de Silva, neto do Secretario d' Estado do mesmo nome:
c. ^^ — vide em D. Tevisco Arv. 29- e 'hZ.
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Paço filho de Matheus Mouzinho lãobem Dezembargador do

Paço; edepois aiulher de Francisco Luis daCunha d'Atayde

(O Dezembargador da Caza da Siipplicaçào filho d'Anroióo

da^ Cunha Pinheiro Deputado da Meza da Consciência e Or-

dens, e de D. Luiza Maria da Silva e Alayde. = D. Annn
Luiza Coutiíího (2) mulher de Francisco Mouzinho d'Albu-

querque Procurador da Coroa, Irmão do dilo Gaspar Mou-

zinho d' Albuquerque. Anlonio Salema d'Almeida que mor-

reu moço sendo Colegial de S. Paulo da Universidade de

Coimbra, = e outros mais de que nâo temos notícia,

« José Salema Cabra! e Paiva (3) succedeu na Caza e

Morgados de seus Pays, e no que J nslitnio seu Avô Diogo

Fernandes Salema em sua filha D. Marianna Antónia Sale-

ma mulher de Sancho Dias de Saldanha ; e no que Inslituio

Pedro de I*aiva meio irmão de seu Bis-iivô ; lie lãobem suc-

cessor da Caza de sua May , e Fidalgo muito noliciozo de

humanidades: Vive na Quiitla dos Poles termo desta Villa;

e cazou com D. Paula d'Atayde filha de Antonio Luis Vaz

Pinto Pereira (4) da iamilia dos l'intos de Bou) Jardim dy

Cidade dg Porto, cde D. Magdalena Jozefa <<'Atayde Irmaa

de João Pinto Coelho Snr. de Fermedo, Vieira e peigueiías

de que teve a D. Madalena. »

Aqui termina o referido Autor da Corografia a descripgão

desta Familia, e nós agora acrescentamos, que o dilo Jose'

Salema viuvando daquella D. Paula d'Atayde passou a 2.®*

núpcias com D. Izabel de Menezes ( Tia do Otíndu cl'AII)an-

dra,) e filh^ de Garcia Lobo Brandão d'Almeida, Moço Fi,

^ j- í '
— —'

—

' —^

—

'—-
— "•

(1) Padrasto do grande l\íarqnez de Pombal; vjde Souza Hist,

Genealg. da Caza Rtal Toni. 12. Parlei." Liv. li afl. 29.6. Che-

gou a ser Dezembargador do Faço,

( SJ ) Insíitiiio iium Vinculo a SO de Maio de 1740.

(.S) De Joaé Salema traía Souza Hist Genealog. da Caza Re-

al Tomo XI , afi. 855. e na Gazeta de «9 de Março de 1752, n."

13, se lê , = » cjue faleceu em Lisboa, e fora o seu corpo condu-

sido á Villa de Alverca, e Sepultado na Capella Mór da Jyreijado

Carmo de que he Padroeira hereditária a sua Caza. = >'

(4) Viveo*.na sHa Quinta das Conchas no Lumiar. — -vide em D*

Tevisco Arv. afl. 108.
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áalgo , e de D. Lo.irença de Cástella Branco sira mulher, (l)r.

da qual nào teve filhos; e 3.* vez cazou Jose Salema com D.
Izabel Ignez de Saldanha e Noronha, (2) filha de Marlix,
Lopes Lobo de Saldanha (3) Moço Fidalgo, Mestre de Cam-
po , e Governa lor de Estremoz, Chefe da Família dos Lobos
chamados de Monsaraz, (que se habilitou para Familiar em
26 X Outubro de 1683 , como se ve na forre do fombo • no
ylrchiio do exlincto Tribunal do St." Officio ^ Èiaco n." 2,
Delig: 40. j e de sua mulher D. Marianna Jozefade Mesqui-
ta filha de Luis de Mesquita Pimentel, Governador d'Evora,
Sr. do Morgado de S. Mansoj (4) e de sua mulher D. Ma-

(1) Vide, Carvalho no citado S." Tomoda sua Crografia a íl, 54

(2) D. Izabel Ignez éra Irmãa de Jerónimo Lobo de Saldanha
Moço p'idalgo, e Alcaide Mór de Monsaráz

, Pay de Martim Lopes
Lobo de Saldanha, do Conselho da Rainha D. iSiaria 1.*, Capitão

General de S. Paulo, e Brigadeiro d'ínfantaria do qual foi íilha her-

deira D. Maria de Monsarrate Lobo mulher do 5." Conde das Gal-
veas , D. Francisco d'Almeida Mello e Castro, Pay do actual Con-
de do mesmo titullo. (vide. Gazeta de 23 de Março de 1751 , n." I2

e Aloianak Militar de 1785, e Rezenha dos Titulares afl. 94.

(5) Martim Lopes era Innào de D. Sebastianna de Noronha
mulher de Fernão Jaques da Silva de quem foi fdha D. Joanna Ce-

cília de Noronha, que depois de viuva do 2." Visconde de Fonte

Arcada, cazou com D. João d"Almeidaj Veador da Rainh-i D. Ma-
rianna d'Austria e teve a = D. Izabel de Bourbon mulher de Gre-

gorio Ferreira d'Eça, Veador. e Senhor da Caza de Cavai leiros de

quem foi filha herdeira a Condeça deste titullo, Mày do Conde da
LouzàaD. Diogo de Menezes &c. = D. Magdalena de Bourbon mu-
lher de Gonçalo Thomáz Peixoto da Silva. c. g. = D. Antónia Rita

mulher de Manoel Pedro da Silva Fonseca, c. g. = e D. Cathari-

Jia nvi.lher d'Antonio Verissimo Pereira de Lacerda, c. g. tojos Fi-

dalgos, e Senhores de Cazas" = e a D. Fernando d' Almeida da

Silva Commendador dè Fornos. Pay de D. João d'Almeida, Trin-

chante Mór; e da Condeça de Bobadella D. Antónia Xavier de Len-

castre , c. g. = vide isto tudo em. Souza Hist. Geneal. da Caza Real

Tomo. 12. Part. 2.", afl. 850; Carvalho, Corograf Portiiguez Tom.
2." afl. 28S ; D. Teviscoafl. 113, 121. e 157 — e Barboza, Arv.

de Costados dos Titulares afl. 4S

(4} Carvalho, Corograf Portug. Tom. 2." na Discripção d'E-

vora; e D, Tevisco Arv. afl. 121 , e 157 e na Rezenha dos Titula-

les afl. 199

i



ria Henriques filha de João Nunes Barreto (I) (« ãe s«« »ntt-

Ihcr D. Marianna de Sande,) e neta paterna, adita D. Ma-

ria Henriques, de Fernão Nunes Barreto, Sr. dos Contos de

Freiriz , e penagate, S. Thiago de Lustroza, e St.^ Maria

de Efctromil, Commendador de St.° Adrião na Ordem de Chris^

to, e de sua muliíer D. Maria Henriques . (2) E nela paterna

aquella D. Izabel Ignez de Saldanha e Noronha de Antonio

Lobo de Saldanha, (3) Comníieiidiídor de Castcioens na Or-

dem de Christo , e de sua mulher D. Joanna de Vilhena (4)

filha de Jerónimo Corrêa Baharem (5) Commendador de

(1) Joào Nunes Barreto , éra Irmão do Fernão Nunes Barreto,

que foi Pay de D. Ignez Antónia Barretu mulher de D. Alvaro Pe-

reira Coutinho, Moço Fidalgo, que tiverào a D. Miguel Pereira For-

jáz , de quem forào filhos — I>. Diogo Pereira Forjáz , Pay do ul-

timo Conde da Feira; = e D. Joanna Izabel de Leneastie, Mây do

Conde de Camarido. = E éra o dito Soão Nuues Barreto tâobem Ir-

mão de D. Izabel Henriques mnlher de D. Fradique de Menezes,

PaysdeD. ÂffonçodeMenezesSr. da Barca, c, g. = Vide ,^ Memorias

dos Grandes afL 258 . Si2 . e 335. = Hi^t. Genealog. da C. E.

Tom. Xí Li». 12, afl- 517, seg. = Bebliotefa Luzit. Tom 2.*

afl. 711: e D. Tevisco atl. — 25. — 151 — 152 — e 173.

(g) Vide nos últimos eitados Autores.

(3) Vide Souza, Hist. Genealog. da C. R. Tom. XI fl. 852;

e XII, Patr, 1.*" íl. 57.

(4) D. Joanna de Vilhena era Irmaâ d' Antonio Correa Baha-

rem Pay de D. Paula Maria d'Alcaçova Babarem mulher d'Antonio.

de Basto Pereira do Conselho d'EI Rei D. João 5."
;

Avôs paternos

da Condessa D. Marianna Joaquina de Basto Bahareuv mulher dol."

Conde da Louzaà D. João de LiJncastre , c. g. vide em Carvalha

Corograf. Portug. Tom. 3." ti. 6-2: Souza Hist. Geneal. da C. ft.

Tom. 12, Part. 2." fl. 82G , e D Tivi-eo íl 27.

(5) Jerofiimo Correa Babarem éra bisneto do vah>roso Antonio

Correa Babarem Comend. de St.^~ Maria d' Ulme que rendeu no már

da Pérsia a ilha e Rey de Babarem. E Irmão aqnelle Jtronismo

Correa de D. Antónia de Vilhena mulher de seu Tio Antonio Correa

Babarem, Sr. da Ponte do Sôr, de quem íbrão fdbos= 1.'' aViseondês-

sa de Fonte Arcada D. Maria Vicencia Mây do 2 " Visconde deste ti-

tulo; e D. Antónia de Vilhena mulher de D. Antonio de Menezes

Alcaide Mór de Cintra e. g. — 2.* D. Paula mulher de Cliristovâo

de Brito Pereira, Governador de Villa Viçosa. r= 3 D. Luiza mu-

lher de Ruy de Moura Manoel , Gov. de Aveiro ascendentes dos Srs.

da C. de Real em Braga. — Vide, Soii:a , Hist. Genealog. da C.

R. Tom. 12, Part. í." fl. 57 , e no Aparato n." 70, fl. 83 — í.

B. de Castro. Mappa de Portug. Tom. 2." fl. 405. — Villas Boa»

Nobiliarcb. fl. 264i. — e D. Tevisco fl- 112, 113, e 153.





H.IOÁO TIV, CASTRO IV VICE REI DA ÍNDIA,

Pilho ll.de D.Alvaro de C as Iro Governador da Casa do Civel

e de D. Leonor de Noronha filha dos II C onde s dAbrates;

neto paterno de D. Garcia de Castro S'd' Anca, eBo(|ui.lo

bo, (Tue foi Irrnííô doI.Conde de Monsanto,fi]hos deD.Fern."

de Castro S/' d' Anca; netos deD.Pedro de Castro S.'' de Ca
daval; e bisnetos deD Alvaro Pires de Castro, Conde d'Ar

iaiolos,eI Condestavel de Portugal^VideArvore de Costado

dos Leites na Columna dosV Avós: Vidi* rleste mclit.. Varau , |í
ov l£tcinlo Piei

re d'Auc!T.^Í?3 S7, e nosEetratos dosVanVês e H onas, Folheto N"12
.j
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Lourenço de Taveiro na Ordera de Christo , Sehhor do Mor^

gado de St.* Marinha do Lisboa, e de sua mulher D. Marja

de Alcaçova (1) filha d'Antonio d'Alcaçova Carneiro Com-
jnendador e Alcaide Mór de Idanha , que éra fiiho de Pedro

d^Alcaçova Carneiro, (2) Conde de Idanha, Conselheiro

d'Estaclo, e hum dos Governadores de Portug-al quando El-

Hev D. Sebastião partio para a infeliz Jornada d'Africa. E
bi»*Tíeta a referida D, Iznbel Ign.ez de Saldanha, de Martim

Lopei Lobo, Commendador da Ordem de CUristo, (3) e'de

sna mulher D. Sebastianna de Noronha (4) filha d'Antonio

de Saldanha Commendador de St." Maria de Cazevel , e dè

sua mulher D. Izabel de Noronha fillia herdeira de Pedro

Leitão Freire, Sr. de Ota, Comrnendador de S. Fedro das

Era^oa^, e de sua mulher D. JoUnnade Castro filha do gran-

de D. J-'ào de Castro, 4." V^ce Rey da índia. (5) E Anto-

nio de Saldanha Commendador de Cazevel era filho de Dio-

(1) D. Maria d'Alcaçova havia siio a 1." vez caz. com Lopo

Sé Brito, Coniend. da Ord. de Christo, de quem houve a D. Maria

êe Brito mulher de D. Francisco d'A5:evedo e Atayde, General do

Minho, e Sr. das Honras de Baiboza e Atayde: D. Tevisco fl. 12 5

(2) Souza, Hist. Genealog. da Caza Real Tom. 5° Liv, 4."

afl. 519— Biblioteca Luzit. Tom. 3." afl. 54.7. — e Bezerra. Estran-

geiros no Lima , Tom. 1." aíl. 145.

(8) Martim Lopes éra filho de Luiz Lopes Lobo Alcaide Mór

de Monsaraz , e de D. Ignez de Souza sua mullier: e neto d' Anto-

nio Lobo, Alcaide Mór da mesma Villa, e de sua mulher D. Ange-

la Cabral filha de Nuno Cabral Alcaide Mór de Belmonte. E era o

dito Martim .Lopes írmàodeD. Margarida mulher de Diogu deMel-

lo Ozorio Pays de D. Guiomar de Castro mulher de Gonçalo de Sou-

za de Menezes, Sr. de Francemil , que procreftfào a D. Margarida de

.Mello mulher de Damião de Souza da Silva ,
; 'Senhor de Bertiandes

— vide em D. Te visco afl. e 175.

(4) D. Sebastianna de Noronha éra, Irj]naã. >de.Diogo d-e Saldanha

de Sande Cazado com D. Catherina Pereira, Senh<3ra dos Morgados da

Taipa, ascedentes do Conde deste titullo =r= e Irmàatâobem de D. Joa/ina

<3a Silva mulher de D.João de Menezes Gov.de Tangere, e Comd.de Val-

lada hoje Marquezado em seus descendentes. D. Tevisco Arv. afl. 4^

m-U^-^ — e 155.

(5) D. Tevisco afl. 121.

l #



go de Saldanha (1) Commendador de Cazevel, e do sua mu-
lher D. Ignez de Távora filha de Ruy Lourenço de Távora
Vice Rey da índia, do Conselho d'E5tado, Sr. do Mort^ado

de Caparica (2). E neto paterno o mesmo Antonio de Salda-

nha de outro Antonio de Saldanha, (3) General da Armada
de Tunes, o qual era filho de Diogo de Saldanha que foi eni

Castella Sr. de Miranda, e Castanhár, Enviado a Roma
e que passou a Portugal coma Excelente Senhora D. Joanna
mulher d'Ellxey D. Affonço 5." servindo de seu Mordomo Mór,
e era descendente de D. Sancho Dias de Sahlanhíi Conde de

Saldanha. (4). Teve José Saloina (5) deste seu ultimo

casamento os filhos seguintes — Miguel José Salema com
quem se continua — — Ji âo de Saldanha Lobo que sérvio

com dcstinção na índia, e foi Vedor da Fazenda naquelle

Estado: =: D. Marianna, D. Maria Tereza, e D, Lucre*

cia, Freiras em Sl.'^ Clara de Santarém. = D. Joanna nas

Cotoniendadeiras de Santos. = Fr. Martinho, e Fr. Antonio
Religioso da S. S. Trindade. =: José de Saldanha Salema

,

Eremita de St." Agostinho, Prior no Convento d' Évora.

Diogo Fernandes Salema Governa ior de Macúu. Joaquim
Salema de Saldanha Tenente Coronel d''fnfar)taria na 1.* Pla-
na da Corte; (vide Almanak de 1790J. = D. Ignez Cathe-
rina de Saldanha e Noronha cazada em Évora com André
Cardozo JVIoniz Evangelho

,
Fidalgo Cavalleiro, Sr. do Mor-

gado dos Evangelhos de Leiria, filho de Carlos Cardozo Mo-
niz Godinho do Castello Branco, neto de André Cardozo

(1) Diogo de Sahfanha éra IrmSo de = João de Saldanha Ca-
pitão Mór das Naus da índia , de quem procedem os Condes de Rio

maior. = e de Ayres de Saldai)ha Vice Rei da Indza , Instituidor

do Morgado da Junqueira , de quem vem os da Ega. vide em Carva-

lho . Corograf. Portug. Tom. S-* afl. 121. e S69 — e D. Tevisco

afl. 191 . e 192.

(2) D. Tevisco Arv. afl. 46.

(S) Antonio de Saldanha General de Tunes era Irmão de João

dc Saldanha, Veador: &c. Pay de Luis de Saldanha Commendador
d'Alcains, e Salvaterra de quem procedem os Condes dâ Ponte; vide

Carvalho Corografia Portugueza Tom. 2.*" a íl. 152 — e D. Tevisco

Arv 193.

(4) Vide em Villas Boas Nobilíarch. Portug. a fl. S£4. — e

Marianna Liv. 14, Cap. 16.

(5) De Joze Salema, e de seus iíílhos acima referidos trata,

Souza, Hist. Genealog. da C, R. Tom. XI a U. 855.
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Moniz Godinho, e bisneto de Carlos Cardozo Godinho, Al-

caide Mor de Mont'Alegre , Comnííendador de Monsaráz,
Fidalgo Cavalleirò, e Conselheiro do Conselho do Ultramar,

E teve D. Ignez Catherina deste matrimonio a Carlos Cardo-

zo Moniz Evangelho, que teve as Honras de Moço Fidalgo

com eKercicio, por Álvara de 14 de Dezembro de 1821, vide

Livro 5.0 das Mercês dVKllley D. João 6," a fl. 193. = D.

Joanna de Saldanha Salema mulher de João Antonio de Sou-

za Falcão, Mijço Fidalgo, Governador da Ilha de St.* Ca-
therina, Sr. da 'Forre d'Aguila , íilho d' Antonio de Souza
Falcão Coutinho ,

Moço Fidalgo , Commendador de N. Pe-

nhora dos Cazáes na Ordem de Christo , e neto de Luís de
Soi.za Falcão Coutinho Moço Fidalgo, e de sua mulher e

Prima D. Catherina de Souza filha do Secretario d'Estado

Luis de Souza Falcão, e de sua mulher !>. Margarida Sale-

ma. Houve D. Joanna de Saldanha Salema do referido ma-
trimonio a a=. Antonio de Souza Falcão que íoi Tenente
Coronel d'J.nfanteria de Freire, s. g. = e u D. Francisca

Leonor mulher de seu Primo Antonio Salema como adiante

se dirá, e a qual faleceu em 1321 tãobein 9. g. passando a

sua Caza daTorre da Aguila para o Conde de Camarido por

ser neto paterno de D. Maria Kufi azia de Castro Irmãa d'An-
nio de Souza Falcão, Commendador de Cazáes, acima refe-

rido. — Vide, Souza, Historia Genealógica da Caza
Keal Tom. 12 Liv. 14 a íl. 457, D. Tevisco a tl. 99;
e Barboza Costados das Familias Titulares a fl. 35. —
Miguel Jose Salema Lobo de Saldanha Cabral e Paiva filho

primogénito dos referidos José Salema, eD. Izabel Ignez de
Saldanha e Noronha; Succedeo nos Morgados, e Padroados
da Caza de seu Pay , foi Fidalgo Cavalleirò da Caza Real

Cavalleirò da Ordem de Chr)sto &c. e Cazon com D. Joa-

quina Josefa de Souza e Castro de Távora (1) filha como
já dissemos d'Alexandredo Scuza Preire , do Conselho deSua
Magfslade, Moqo Fidalgo com exercício, Governador e Ca-

pitão General do Maranhão, e Piiiuhy
, (2) e de sua mulher

(1) Vide. Souza Hist. Genealog. da Ca/a Real Tomo XI,
afl. 496, e seg. Rezeniia dos Titulares aíl. SyO — Barbcza , Costa-

dos das família Titulares aíl, 83 ; e na Torre do Tombo, Archivo

do extinto Tribunal do Santo ofíkio. Maço n.^ 10 Deleí;encia 171.

(2) Vide — Biblioteca Luzitana ; Tomo I." afl. 9í3. Estática

d.o Maranhão no Mappa dos Govern. e Gazetas de 3 d"Abrii de 1727,

n.° U; e lO de Novembro de 1,7 iO, n.° 4õ.



82

D. Leonor Maria de Castro de cujas elevadas qualida-íes , e

gerarchía tratamos aíl,47 e— 03; e teve Miguel Salema deste

matrimonio os filhos seguintes = Antonio José Saléma Loba
de Saldanha, Fidalgo Cavalleiro

, ( Alvará de 12 d'Agosto
de 1766; vide afl. 67 J Tenente da Armada R«;al ern 1780.
Succedeu na Caza de seu Pay , e em diversos Morgadoâ de
s.eu Parente o ultimo Conde de Sandomil (1) conjui-ictamen.

te com D. Alexandre de Souza e Holesiein ; e bem assim nos
Padroados dos Conventos do Nossa Senhora de Ara-Cali de
Religiosas Claristas de Alcácer do Sál , e de S. Francisco de
Setuiaal isto depois de haver Demanda com o Principal jMiran-

da Patriarchrt elleito, e tilho do mesmo Conde, qiu-, por
Ecclesiaslico foi obrigado a largár niào dns Bens de Morga-
do. (2) Foi Antonio Salema cazado com sua Prima D.
Francisca Leonor de Souza, da Torre d'AgU'la, e faleceu

8. g. a 31 de Maio de 1821. =: Alexandre Pedro Salema,
Fidalgo Cavalleiro, ( Alvará de 13 d\4goslo de I7í)6, vide

afl. 67 ) %. ^ D. Anna Leonor Salema adiante. 7=z

D. Maria Rita de Souza Freire de Saldanha íNí ronha Liioa

que cazou a 10 d'Outubro de 1781, [por Escripbira. d" Ahi-.

ras celebrada nesta Capital em a Nota do Tabe/ião Joaquim
José de Brito ;) com Fernão Pereira Leiíe de Souza Foios, do
Cofisftlho de Sua Magest,ade, Tenente General de Cavallaria,
Governador e Capitão General do Maranhão, Vil Donota-
rio do Presiimonio daLagoa do Cardo no Algarve, e Commen-
dador de Santa Maria de Maçãa, e Panascozo na Ordem
de Christo; como dizemos a íl, 46 e das quaes foi filha D.
Maria de Santo Antonio Leite mulher de seu 'l io Visconde
de Veiros, c. g. José Maria Saléuja de Saldaaha e Sou-
za Cabral e Paiva, rasceo a 29 de Novembro de 1756, foi

Alferes, e Tenente do Regimento de Cavallaria d'01ivensa;

/3) Moco Fidalgo com as lionrasdo J^.xercicio no Paço. (4)

(1) Vide, Memorias dos Grandes afl. 527 — e D. Tevisco

Arv. 158.

(2) O Requerimento de D. Alexandre de Souza , e Antonio

Saléma feito á Senhora Rainha D. Maria 1.", em que se aiostrarào

legítimos herdeiros dos Morgados da Caza de Sandomil , foi attendi-

do, Nomeando-se em G de .íimho de l795. Juiz Privativo Francis-

co d'AzPvedo Coutinho; tendo lugar a posse por Sentença final em
as de .Julho de 1796-

(.3) Patentes de 10 de Maio de 1784; e 18 de Março de 1790

(4J Alvará de 15 de Fevereiro de I82S.
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Sticcedev» » seu Trmâo Antonio Salema nôs Morgados e Pa?
droados ; e foi c izado s. g. com D. Maria Jose de Sá Pe«»

reira de Soltomaior (3) Irmãa da 3.'' Condessa d'Ana-
dia , e filha dos 2."^ Condes do mesmo titullo, e Viscondea
d'Alverca, José de Sá Pereira e Menezes, e D. Maria Joan-
na de Sá e Menezes , Dama da Ordem de S. João de Jeru-
zaiem. Faleceu José Maria Salema a 9 de Fevereiro de 1833,
e Jáz na Igreija de S. Francisco de Setúbal de quee'ra Padroeiro.

=: D. Anna Leonor Salema fillia de Miguel Salema como dis-

semos , e Irmàa dos que acabamos de referir; casou a 24 de
Janeiro de 1761 com Sebastião Xavier da Gama Lobo, Fi-
dalgo Cavalleiro, Commendador de S. Pedro de Trancozo
na Ordem de Christo ; (2) Proprietário do Offieio de Secreta-

rio do Concelho da Fazenda da Repartição do Reyno ; (3)
de quem teve a — Antonio Xavier com quem se continua—
Miguei Xavier da Gama, Moço Fidalgo, que foi eazado

( S) Vide —' Rezenha das Titulares aff. 18, e Anómalo, Jor-

nal, Imp. em Lisboa em 1837 . afl. 48 do Vol. 1.° —
Jáz no Semitero do Alto de S. João, & tem sobre sua Sepultura o se-

guinte Epituafio.

" Aqiti jáz D. Maria José ãe Sá, filhados 2.os Condes d'Ana^
dia; nasceo em Nápoles a £0 de Setembro de 1804; e enviuvando de

José Maria Saléma aos 28 annos renunciou o Mundo , e se recolheu

Moça do Coro no Mosteiro da Encarnação onde morren a 9,9 d'Abril

e?e 1857. O que éra nella mortdl está aqui enterrado ^ sua Alma
vo-óu á habitação dos justos onde recebeu, o premio da virtude. Em
testemunho de saudade l/ie consayra sua piedosa Mdi^ este munum ento. "

NB. Joáé Maria Saléma requereu como Successor dos principáes

Morgados, e tlepreseataçào da Gaza dos Condes de Sandomil oraesmo
titalo ao Senhor D. João (5.°

, e o seu Requerimento foi mandado enti

4 de Fevereiro de 1826- a João de Mattos e Vasconsellos Barboza dé
Magalhães que então fazia as vezes de Chanseler Mór ,

para Con-

sultar o Dezenibargo de Paço sendo remettido peio Ministro' e Secre-

tario d' Estado Corrêa de Lacerda; porem o seu andamento nunca mais
foi solicitado em razão da próxima euíermidade , e subiequente mor-^

te do mesmo José Maria Salénsa,

(2) Mercê d'ElRei D. Joào IV em ISii, em que fez 1.* vida

Fornào Gonied da Gama,. Bis-avô de. Sebastião Xavier da Gama re-

ferido, e por serviços que f'^z n'AcGlan>açào Manoel da Gama Ca-

pitão de Cavai los filho do dito, Fernão Gomes.

(â) Mereè d"ElRei l>. Sebastião em 15G0 a João Goíues, da

Gama 5.° Avò de Sebastião Xavier acima referido: Vide Carvalho

Corograf. Portug. Tom. S." a fl. 582.



tora D. Antónia Jonqnlna de Noronliti e Melb
,
que m orneu

a2B de Janfíirode líSSo, eJázno ««u Gameiro da Jgroja (do;

cxtiticto Convento de Jesu5 de l.isboa , onde a sua caza leím'

Capella; e era fillia herdeira de Pedro Joaquim Mon i^ «de

Mello Barreto, Fidalgo Escudeiro, Senhor d'hum Mo-ga(do

no Troei tá] , e outro naFonledo Lduroeni Lisboa; In&liiiuL-'

de ò 1.° em 1557 ; e o 2." em 1473. — D. Arma Perpetuia,

e D. Joaquina Policena, Moças do Coro do Mosteiro (da

Encarnação. •— D. Maria Antónia cazada em Évora com
seu Primo Carlos Cardozo Moniz Evann:elho Castello- Bí amco

Leitão d'Andrade Moço Fidalgo com iíxercicio , e filho <de

Andre Cardozo Moniz Evangéll)o , edeD. ígnez Calherina de

Saldanha como dissemc s a fl.80— Antonio Xavier da Gamia
Lobo Salema Cabral e Paiva filho primogénito da mttiiciio-

Tiada D. Anna Leonor Salema nasceu a 17 de Janeiro de

1765, e faleceu a 6 de Abril de 1334: foi Moço Fidail-

go com Exercício; Capitão d'Infanteria 4, depois C.o-

ronel aggregado ao Jlegimento de Melicias de Setubial.

Succedcii na casa de seu Pay , na Commenda de S. l"e-

dro de Trancoso; e na Propriedade do Officio de Secretairio

do Concelho da Fazenda; e a seu Tio Jose M^ria Salerma

em diversos Morgados e Padroados das cazas de Snleiiva ,, e

Sandomil ; o que tudo hoje desfructa seu fillio Manoel Xav,'ier

da Gama Lobo de Souza Salema de Saldaidia Cabral o P.^ai-

\a, que he' Moço Fidalgo com e.xei cicio, Sr. do Solár da

Salema, Padroeiro dos Conventos de ]N. Sr ^ de Ara-Cfíaíli

de Freiras Clanstas d'Alcaeer do Sál , Francisco de í-Se-

tubal , e S. Romão d*AI verca
,

(fstes dous extinctoSj) A^-d**

jnini^trador dos Morgados das Famílias que reprezenta

e

aos quaes pertencem differentes Propriedades na Capita', *em

a Calçada de Santa Anna, dentro do denominado Faleo do

JSahma, próximo ao Rocio. &c, bem como a em que asssis-

te junto a S. Pedro d'Alcantara, que foi rezidencia doss já

mencionados Condes de Sandomil, e era hum Edeficio álllo,

que cahio pejo Terromoto de 1755, e nos seus alicercess se

construio o extenço Palacete abarracado que hoje existe,, e

que contem no seu interior dous Jardins, Pateo, e hunna

Ermida com porta publica para a rua da liosa das Parlilhhas,

e que hé da invocação de Nossa Senhora da Conceição, «do-

tada pelos ditos Condes com SOçfOOO rs. cada anno parai seu

guúameato. Possuidor igualmente o mesmo Manoel da (Ga-
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ma Salema d'huma bella Quinta no Seixal
; (1) e cazado

com D, Maria Izabel da Camara, (nuaParenta dentro do 4/
gráu

, ) Irmãa de D. Marianna Augusta de Mendonça Corte
Ileal de SoiiJia Tavares, (que foi a herdeira da Ca%a , e falC'
ceu nu sua Quinta de Bernfica a 17 d'' Outubro de 1837, ten-

do sido ca%ada com Antonio Xavier da Gama Salema Irmão
2.° do referido Manoel da Gama Salema ^ de cujo matrimonio
existe huma menina nascida a 21 d' Abril, de 1838, chamada
D. Maria Bernardina Sr.^ das nobilissimas Ca%as de sua May : )
Filhas as ditas D. Maria Izabel da Canr)ara, e D. Marianna
Augusta de D. Diogo da Camara de Mendonça Corte Ileal

,

Moço Fidalgo com exercício, Alcaide Mór e Commendador
das Commendas de N. Sr.* da Vidigueira , St.^ Maria de
Longroiva , St.* Luzia de Trancozo

,
Monchagata, Villa da

Meda, e S. Pedro Fins da Marinha, todas da Ordem de
Christo , de que teve mercê de vida

, (2") Çhumas pela Caza
de sua May ^ outras pela de sua mulher j) Tenente da Real
Armada pelos annos de 1800, Sr. da Torre de Palma, Mor-
gádo de Mendonças Arrues do Algarve, e Quinta de Bem fi-

ca ; e de sua mullier D. Maria Bernardina de Souza Tavares,
Senhora de Mira, filha herdeira de Manoel José de Souza Ta-
vares. Donatário da me«ma Villa, que professou na Ordem
de Maita depois de viuvo, e éra filho de Bernardim Fran-
cisco de Souza Tavares , Sr. de Mira, Commendador de S.
'J'iago d'Alfaiates na Ordem de Christo, (3) e de sua mu-
lher D. Vicencia Luiza Porcia de Menezes , dos Senhores
d'Kntre Homem e Cavado; (4) e neto paterno de Manoel
ce Souza Tavares Donatário do antigo Senhorio de Mira,
(de que adiantp tratamos), (5) Commendador S. Thiago d'Al-
jaiales

5 (6) Mestre de Campo d'lnfantaria do Terço do AU

(1) P. da Camara, na sua Deicripçào de Lisboa, recentemente
Jm[)ressa , fallando dos subúrbios da Capital , diz a fl. 138 , do Ca-
pitulo 6.° =. " A Quinta ehamada do Salema, edefcada pelo cele-

bre O. Vasco da Gama , ondfí acuda se conservão objectas trazidos

por elle da China , c da índia , e Cedros plantados no seu tempo. "

(2) vide, Smppleniento á Gazeta de 5 d'Outubro de 180.'5.

(5) » Souza , Historia Genealógica da C. R. Tom. XI. Liv.

12 Cap. 5.

(4) » Ga?eta de 7 de Março de 1737 , n.° 10.

(ò) >» Vi! Ias Boas Nobiliarcliia Portngueza a fl. 332.

(6) >. Souza,, Hiàt. Geueal, da C. lí. Tom. XI Liv. 12, Gap.
15 , Ã. óOO , e seg.

Dl
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«íarve que fói de soccòrro a Ceuta ; Capitão General de Mazagão i

e depois de Pernambuco, (l) onde faleceu em 1720; (2) e de sua

iBufher D. Maria de Noronha (3) filha dos 3.^^ Condes d'A-

veiras, 13.'^* Snr." de Vagos. (4) Keia este Manoel de Souza

Tavares irmão de Alexandre de Souza Freire Capitão General

do Maranhão do quem falíamos a fl. 47, eG3 Pay de D. Joaquiiria

Jozefade Souza Freire de Távora mulher de Miguel Salema tâ^o-

bem referido, e bis- avos de Manoel da Gama Salema, e de D.

Maria Rita Leite mulher de João de Mello e Souzada Cunlha

Sotto-maior (5) ^

Eo mencionado D- Diogo da Camara, e seus Irmaios

(entre os quaes he o Principal D. Antonio Luis da Camaira

Corte tieal ; ) filhos de D. João da Camara Coutinho , xMio-

co Fidalgo com exercício, Conselheiro do Conselho do U-l-

tramar "e Governador de Matto Grosso , (2.° da Caza dios

Gamara's do GriJo
:
) e de sua mulher D. Maria Francisca de

Mendonça Corle Kcal, que nasceu em Bemfica a 27 de N.o-

vembro de 1748; (6) filha herdeira de Joào Pedro de Mein-

donça Corte Real, (7) Moço Fidalgo com Exercício, e qiue

teve a honra de ser armado Cavalleiro pelas Ileaes Maos (de

D. J'>âo 5.^ em 6 de Maio do 1732 ; e foi Alcaide Mor e Comi*

mendador de diversas Comrnendas; Sr. da Quinta de N. Sir.'

d'Annunciação de Bemfica ,
Morgados de N. Sr.^ do Loretco,

e de Merím , no Termo de 'l'avíra ; teve mercê de vidas mas

Dízimas do Pescado de S. João da Foz, Malozinhov, e I^e-

ça, o que depois se lhe trocou pelo Paul do Feijoál no te,ír-

mo de Santarém para lhe ficar unido perpetuamente ao Mcor-

gado de Mendoriçns Arráes. &c. (8) e de sua mulher D. p)o-

mingas de Portugal e Saldanha filha de João Pedro de Stal-

danh<a e Oliveira'' Sr. doiMorgado de Oliveira, ede D. Igiiiez

(1) » Carvalho; Corograf Portug. Tom. 2." Cap. 18, íl. 634;

e Gazeta de 21 d'Abril de^l7l8 ;
n." 16.

(2^ » Gazeta de 28 d'A£:osto de 1721 , n." 35.

(S) » Dita de 5 dWbril de 1749, n." SI.

(4) " Souza, Hist. Geneal da C. R. Tom. 5 Liv. 6. a íl. ÍÍHSl

e Memoria? dos Grandes de Poríngal a fl. .^17.

(5) Vide Rezenha das Famílias Titulares fl. 290 , e Arvores
;

de

Costado dos Titulares por .1. Barboza a fl 83.

(fi) » Gabinete Histórico, Tom, 9, fí. 102,.

(7) " Memorias dos Grandes a fl. 336 — e Gazeta d« 185 de

Marco de l7eS.
, , . r

'(8) Vide na Secretaria do Registo Geral das Mercês no L.iv.

n* do Reinado do Sr. D. José a fl. 78.
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de Portugal Dama do Paço. O qual João Pedro de Mendon-

ça Corte- Reai era fitho de Diogo de Mendonça Corle Real

natural de 'favira, Cotntnendad®r de St.* Maria de Trancozo

na Ordem de Cliristo, Enviado extraordinário por ElRey

D. Pedro 2." á Corte de Haya, e á de Madrid pelos annos

de 1691, e 1693, nas quaes dezenvolvêo grandes coniieci-

mentos , e foi íeiis nas sua» negociações diplomáticas. Em
1703 foi provido no Lugar de Secretario das Mercês e Expe-

diente. Subindo ao Tbrono o Sr. D. João è." o nomeou seu

Secretario d' Estado. No 1.** d'Outubro de 1727 fez o tratado

matrimonial do Principe das Astúrias comaPrinccza D. Ma-
ria Barbor.i : Foi Provador das Obras da Caza Real, e Pa-

lacios. Do Concelho d'EIRey D. Joào 5." que lhe fez mercê

de juro e '^erdade da Torre de Palma, Quinta que antigamen-

te teve o previlegio de Couto para 20 humiziados (1) e Se-

nhor da que ainda hoje conserva o nome — dó Secretario

(T Eiííado — (2) no lemite de Bem fica, que tantas vezes foi

honrada com a prezença dos Soberanos, c Pessoas Reáes, que

ali hi-río davertir-SH, dignando-se d'aceitarem merendas, que o

tneemo Secrf^tario d'íi;stado lhe otferecia, (3) eem cuja Quin-

ta eile faleceu a 9 de Setembro de 1736; dispondo qUe seus

Ossos sei ião levados para a antiga Capella e Jazigo da sua-

Caza na Cidade de Tavira; sendo Se ultado por depozito

na Igreja Parrochia! de Bemfica. (4) Gozou de grandes cre

ditos em toda a Nação, e da particular estima dos Soberanoo

a quem sérvio. O Marquez de Valença recitou o seu ilogie

com admirável eloquência na Pieal Academia Portugueza dy

que elle íora xVcademico ,
cujo ilogio se imprimio no anuo d

(1) Vide Gazeta de 13 de Maio de 1723. n." 19 = Torre de

Palma Morj^^ado no terinoda Villa de Morforte do Alenteijo cora mui.

tos privilégios doá Reys deste Reyno. — vide isto tàobem na Corogra-

fia Fortugueza Tom. 2." afl, 52*2 e Tom. S.*" aíl. 587. Antiga poces-

gão de seus Parentes Sequeiras coino se vê na sua Arvore ein i^. Te-

vifico af].

(2) J. B. de Castro, no seu Mappa de Portugal afl. S39 . fal

lando dos Templos que padecerão pelo Terremoto de 1755 , diz, »

A Ermida de Nossa Se.nhora da Annmiclaçâo , na deliciosa Quinta e

Palacio [ de Bemfica] de Diogo de Mendonça Corte Real , também

Jicou intacta, w

(.S) » Gazetas^ <Je 10 de Novembro de 1718, 25 de Maio de

1725 — e 22 de Nowenibro de 1751.

(4) Gazeta de 1 7 de Maio de 1736 , n." 20.

m »
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1737. (1) Souza no Prologo das Memorias dos Grandes de Píor-
tugal fallando delle, diz — « que a sua memoria será eiter-

namcnte estimada, n — Cazou a 19 d'Outubro de 1718 na
dita Quinla de Bemfica (2) com D. Thereza de Bourbon Ifi-

rha dos 2.°^ Condes d'Avinlc8, de quem teve o dito João Pi>e-

dro de Mendonça Corte Real , e a D. Joaquina Anna -de
Bourban que nasceu a 16 de Janeiro de 1722, e foi Baptiz?a-
dacm hum Quarto do Paço aonde ai^sistia &eu Pay

,
por s*eu

Tio o Patriarca D. Thoraáz d' Almeida, sendo seus Padiri-.
nlios KlUey D. João 5.% e a Sr.* Rainha D. Maria Anina
d'Austria que nesse aclo a mimoziou com hum Diamante ide
muito preço, (3) e depois a creou sua Dama em 1734. (''4)

N. B. Teve o Secretario d^Estado Diogo de Mendonçça
Corte Real dous filhos tora de matrimonio, hum doseumees-
mo nome e appelidos, legitimado por Carta dVElílei D. Ji^o-

ão 5.** de 14 de Omubro de 1711 y e que íbi Co-nselb^íiro cda
Fazenda, Enviado na Corte de Holanda, e » quem ElRíei
D. Joze nomeou Secretario d'Eàtado dos Negócios da Marri-
nha , e Uílramár evn 2 d'A.gosto de 1750. (5) — E ouliro
chamado Antonio de Mendonça Corte Real, a quem forâao
passados Alvarás de Fidalgo Escudeiro e Cavalleiro em27cide
Março de 173^4; (6) e deste foi filho outro Antonio de Mern-
donçH Corie Real que viveo na índia , e a quem também íse
passarão vVlvarás de Fidalgo Escudeiro e Cavalleiro em 330
de Março de 1778; (7) o qual cazou com D. Constançça
Maria de Castro Leite filha de Xavier Leite de Souza e Caas-
tro, que foi Capitão de Mar e Gueira, e Governadorde Ais-
seri, e Damão, [de quem falíamos a fj. 15 de>ta memoriia
por ser írmào do Tetienie General Joze Lrite de Souza Paaj
do General Visconde de Veiros:] e que morreu em Goa erm

(/) Gabinete Histórico, Tom. 9 fl. 102. =
(2) Gazeíàs de 1 de Setembro, e aj.O d'Outwbro de 1718, n.'"335

« 42.

(3) Gazeta de 5 de Fevereiro de 1722 n." 6v
{A) » de 28 de Janeiro de 27S4., n." 4.

(5) Vide Gabinete Higtorieo , Tom. 12. a fl. 2.

(6) » Registados no Liv, 25 das Mercês d'RiRey I). João 5.'.',

a fl. 257.

(7) » » no Liv. 3." das Mercês da Rainha D. Maria l.*" f fl.

£07.
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1741 ; e teve a Xavier ãe Mendonça Corte Real Fidalgo âst

C. II. que foi Pay de Diogo de Mendonça Corte Real que
viveo em Goa aonde se canserva a sua Família, e teve o foro

de Fidalgo Cavalleiro qae por seu Pay lhe pertencia, pas-

sado por Alvará de 11 de Março de 178JÍ registado no Livro

S3 das Mercês da Rainha D. Maria 1.* afl. 131, videDicc.

Arist. fl. 429.

A''. B. Ao que diz P. da Camara na sua Descripção

de Lisboa, (que notámos a fl. 85,) da Quinta do Salema
DO Seixal , acrescentaremos qite sendo convidados por seu

Dono para nella passar-mos o Dia deS. Pedro, (1) que se

festeja todos os annos no Seixal, havendo grande concorrên-

cia de gente de Lisboa, principalmente nestes últimos tem-
pos pela apreciável commodidade dos Barcos de Vapor: ti-

vemos a oportunidade de gozar da agradável scena de mul-
tiplicados^ grupos de pes-oas entretendo-se alegremente com
danças e niuzícas em differentes sitios da dita Quinta, que
por antiga usansa lié franca naquelle dia festival sendo raras

as pessoas que indo á referida Festa nào vào de tarde pas-

sear á Quinta da Fidalga^ nome por que* he mais conhecida
entre os Povos do Seixal, Arrentella &c'. E referire-mos

mais que áfem das antiguidades de que aquelle Author fal-

ia da mencionada Quinta, há nella hum bom Lago de figu-

ra paralelo-gramo que tern 151 palmos de cumprido, 103 de
largo, e 11 de profundidade, todo de cantaria y guarnecido
com hum» varanda de ferro, e como fica junto ao muro d»
Quinta tem nella hom boqueiríio com rálo miúdo por onde
recebe peixe de criação de varias qualidades, e agoa nas
marés vivas, por huma vália que toca no dito muro e vai
na distancia d' h uns 400 passos dár na enleada, ou braiso de
mar, vulgarmente chamado =: Kio do Seixal; = o peixe
looo que hé roais crescido- não cabe pelo rdlo parasahir dali,

havendo-o sf-mpre em abundância para o devertimento de se

lançarem redes, e fazer pescarias no mesmo Lago aonde há
hum Bote. PVoximo fica o Jardim que bé de bastante gran-
deza , e junto dflle hum elevado mirante de cantaria donde
se disfructa a bella vista da magnifi»ca Capital do Reino.
Tem a Quinta Bosques, e muitas ruas guarnecidas d'Arvo»
res ; ealg^ríii* Carrainanehões de Cedros q»ic moslrão immen-
sa antiguidade.

(1) Deste anno de 1840,



os MESiaOS DOS PRECLAROS MARQUSZES

B'ARRONCH£S, ECONBES BE MIRAN-

DA , HOJE DUQUES DE XAFÕES.

1." Donatário da Villa de Mira foi Pedro de Tava-
res aquém lílRei D. João '2." deu este Senhorio com
as Dizimas novas do Pescado d'Aveiroe Kstarrejn, e

a renda do Mordomado de Coimbra por equivalente das Al-

caidarias Mores dos Castellos de Portalej^re , Faro, Alegre-

te,- e Assumar que por longos annos tiverào os desta Fami-
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li» de que foi progenitor D. Pedro Viegas de Tavares Senhor
da Guarda em tempo d'ElRey D. Sancho 1.° (1)

Passa-mos a copiár o que Carvalho tratando da Villa
de Mi ra cscreveo no Capitulo 18 ^ do 2.° Tomo da sua Co-
rografia Portugneza

,
que he o seguinte.

tí Sete Legoas ao Norte de Coimbra, em lugar plano
está situada a Villa de Mira, que tercá 120 vizinhos corn
huma Igreija Parcchial da invocação de S. Thomé

,
Viga-

raria que apresenta o Geral dos Cónegos de Santa Cruz de
Coimbra: a Imagem deste Santo he mui milagrosa, e de
muita romagem em todo o anno. Tem huma Ermida de
S. Sebastião onde está o Sacrário por ficar a Parochia
distante desta Villa de que he Senhor Manoel de Souza Ta-
vares cuja Varonia he a seguinte.

« D. Nuno Freire d Andrade (2) foi hum Fidalgo de
junto a Corunha, que em' tempo d'ElRey D. Pedro I.° foi
VI Mestre da Ordem de Chrislo , e teve B. B. em Clara
Martins a

« Gomes Freire d'Andrade (3) que foi Pagem d'ElRei
D. João 1." sendo Mestre d'AvÍz; e cazado com D. Leo-
nor Pf^reira fi)ama do Paço,) filha d'Alvaro Pereira, Ma-
riscal do Rey no, (Irmão do Condcstaveí

, J e de sua mulher
I). Mecia Vasqiies de teve a

« João Freire d' Andrade, (Meirinho Mór do Reino,)
que foi Capiíão de Ginetes na tomada de Ceuia: morreu ena,

hum Paço na Cidade d'íí.vora que deste Cazo tomou o seu
nome; cazou 2." vez, (que da 1.^ não houve gera^:ào , ) cora

D. Cathtífina de Souza filha de Martim Affonço de Souza,

(1) Vide, Souza, Hist. Genealog. da C. R. Tohn. XII, Part.

1." afl. èi46. = Carvalho, Corograf. Portiig. Tom. 2." efl. ^87.

= Villas-Boas, iNobiliarch. Portug. afl. 332.

(2) Sua nobilisíiinia ascendência se pode ver no Tit. 2." afl.

547 do Tom, 3.° desta mesma Corograf — em a Nobiliarch. Por-

íug. afl. 232. — e na Hiat. da Caza de Souza afl. 769.

(3) Foi Legitimado no anno de 1399. E'ra Irmão de Ruy
Freire d'Andradc

, Aln.irante de Portugal, Commendador de Pal-

mella., e .Arruda na Ordem de S. Thiago , e delia elleito Mestre;

foi sua tjíha D. Thereza de Novaes mulher d'Eíitevâo Soares de

Aiello 6.° Sr. de Mello. kc.
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^1) e de D. Maria de Brit&iros de que teve entre outros fi-

lhos a
1 Tl

« Gomes Freire d^Andrade que fòl Senhor de Boba-

della
,
Lagos da Beira ^ e Covas de Travanca; passou a

Alemanha com a Imperatriz D. Leonor , e morreu no esca-

lamento de Tangere ; cazou com D. Jtzabel Coutii.ho (Da-
ma da Rainha D. Leonor,) filha de Gonçalo Vasques Cou-^'

linho, Mariscal do Reyno, (e Copeiro Mór) e de sua iridi'

lher D. Joanna d'Albuquerque de que leve entre outros fi-

lhos a

« Luiz Freire d' Andrade (2) que éra Fidalgo de muit

;

máu génio, e nào herdou o Morgado por seus desmanchose

(8) cazou com sua Parenta D. Mecia da Cunha filha do

Fernão de Sá, Alcaide Mor da Cidade do Porto (4) e de

D. Filippa da Cunha (5) de quem teve entre outros filhos a

(l) Martim AíTonço de Souza Chichorro foi Sr, de Moxtagoa

,

e éra filho d outro Martim AfFonço de Souza que éra filho iligitimo,

d'ElRey D. Atfonça 3." de Portugal, (Villas-Boas Nobiliarch. Portr

tug. fl. 380.)

{%) El Rey D. AíTonço 5.' fez nova Doação, e Mercê de toda

a Caza de Bobadelia em H6-Í, a D. Izabel Coutiiiho May des^é

Luiz Freire por falecimento de seu Fay ;
cuja Doação o mesmo Rey

repeti» em Evora a 13 de Nov. de 1479 a síu S." filho Joào Freir-

d'Andrade, era cujos descentes se continuou este Senhorio por espae

ço de 2 Séculos, athé que vagando em 4 de Junho de i'í;74 por

morte de Luiz Freire d'x\ndrade se eiicorporou na Corôa contra aqual

intentarão Acção vários descendentes desta Familia , entre os quaes

foi Alexandre, de Souza Freire (de queni tratamos, em varias partes

desta memoria) 4." neto por Varonia deste matrimonio. Vide ,
Cauza

da Caza de Bobadelia no Juizo da Çorôa afl 73

(3) Teria máo génio ,
porem éra P()rtugue2 iwnrado, porque

não obstante o disgosto da privação da Caza de Bobadelia, unpu-

nhou muitas vezes as Atmas em serviço do seu Rey D. Aífoiíço 5."

(vide Zarita, Jnnáes da Aragão , Tom 4." Liv. 19, afl. 24G. —
e Salazar e Castro, Tom. 1.° afl. 609'. ; 'Era o dito Luis Freire

d* Andrade Alcaide Mor de Beija de quem foi filho Nuno Frene de

Aiudrade Avô commum, e em veronia dos Condcí- de Camarido ,
e

Bobadelia — (vide D. Te^isco Arv. 98, 99 . 100 . e lOl.

(4) Fernào de Sá Camareiro Mór . e ascendente dos Marque-

.ges d'Abrantes.

(5) Carvalho, Corografia Portug. Tom. 3° afl. 413.
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« Gomes Freire d'Andrade (1) que foi Commendador e

Senhor de Lóca na Ordem de S. Tiago , que se lhe den em
•desconto de Dóte do Cazaraento : foi cazado com D. Geci-
iiia de Soiwa filha de João de Souza, o RomaniseOj (2) de que
Aíere entre outros filhos a

,u João Ettke 4'Aitdrade (3) Capitão de Choromandel,
Não Cazou e houve entre outros Bastardoaem ígnez de Sou-
zja a (4)

» Alexandre de Souza Freire que foi Capitão Mór de
hiuma Armada no anuo de lô8tí, e na Índia Capitão de
Chaul. (5) Cazou com D. Maria d'Aragão filha de Luis Car-
nieiro, Senhor da Ilha do Príncipe, (6) e de sua mulher D,
ILeonor d'Aragão (7) de quem teve a

(í) Gomes Preire foi Pay de D, Guiomar de Souza mulher
à]e Belxiór de Souza Taváres, adiante, [vide, Moreira, Hist. da
Gaza de Souza afl. 769.7

(2) Chamado o Romanisco .= porter sido Embaixador em Ro-
nna. [vide, D. Tevisce Jrv 98; e Miscilanea ãc Miguel Leitão
dVAndrade fl. 284.J

(8) Vide, Pegas na alegação do direito da Caza de Bobadel-
Isa., e o Pleito que correu Alexandre de Souza Freire com o Conde de
Miranda sobre o Senhorio,, e Commenda hereditária de Souza no
BJispado de Coimbra. Pont. 8." N." 546 : e Salazár e Castro. Tora.
22. ° Cap. 24 , aí). SSl , e 423,

(4) D.Ignez de Souza com quem João Freire se não Dispen»
scou como devia, .pel-o que se não julgou legitimo o seu Cozamento

,

poor quanto éra sua Sobrinha filha de sua referida Irmãa D. Guiomar
âie Souza Freire, e d-3 seu marido Beixior de Souza Tavares; como
a(cabamoR de notar , e que foi o Grande Capitão de Ormuz , filho
dte Gonçallo Taváres Senhor de Mira, e de sua mulher D. Cathe-
riina de Souza filha do Mordomo Mo'r Diogo Lopes de Souza . como
afdiante diremos. 'Souza. Hist. Geneahg. da Caza Real Tom. 12.
IPart. Liv. 14, afl. 246 e seg.J

(5) Vide.. Azia Portug. de M. de Faria e Souza. Tom 2,'

P.'art. S.* Cap. 9, n-" 38 , e Cap. 10 n." 9.

(6) » Memorias dos Grandes afl. S92 ; D. Tevisco Arv. 5S.
Dos mesmos Carneiros descenderão íãobem os Cirnes Senhores de

Âvgréla pelo Cazamento de João Cirne Senhor do Conselho de Refo-
jfos com D. Antónia da Silva filha de Francisco Carneiro Senohr da
Jítha do Príncipe, [vide, em D. Tevisco Jrv. 69.]

(7) Vide, Souza. Hist. Genealog. da Caía Real Tom. XI»
í;:iv. 12. aíl, 4í)6; e na Taboa XVH do dito.

o
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« Luis Freire de Souza (1) que cazou a 1/ vez com D;

Maria de Ayala (2) filha de Christovào de Mello, Porteh)

Mór, (3) e de D. Helena d'Azevedo, (4) de quem tevg

muita descendência: Cazou vez com D. Joanna dé Tá-

vora cora aqual houve em dóte o Senhorio de Mira, eérafillu

de Bernardim de Távora Tavares Senlior de Mira, e de sua.

mulher D. Mecia de Mascarenhas. (5)

Alhe aqui vem na citada Corografia Portugueza exactav

mente descripta a descendência desta Família; agora diva-

garemos hum pouco ,
para tratarmos dos ascendentes de Ber-

nardim de Távora Tavares , e da antiguidade do Senhorió

de Mira.
E'ra Bernardim de Távora Tavares, Coramendador áé

S. Pedro da Varzia de Soure, na Ordem de Christo, e Ca-

pitão de Dio: (vide^ Moreira, Bist. da Caia dc SilvafL&OQy.

e D. Tivisco fl. 98. j filho de Francisco Tavares, (6) do

(1) Foi Commendador d' Alfaiates na Ordem de Christo: vide

Souza, Hist Genealog. da Caza Real Tbm. XI afí. 505; e XII

Part. 1.* afl. 246.

(2) D. Maria de Ayala éra Irmâa de Luis de Mellò ,
Capi-

tão da Guarda d'Cl-Rei "D- João 4.", e Porteiro Mór Pay de

j^anoel de Mello, Prior do Crato ,
Capitão da Guarda de D. ?e--

dto 2-" Regedor das Justiças de quem foi filho o Porteiro Mór Al-

varo de Souza e Mello; = e de D. Leonor de Vilhena mulher de

Alvaro de Souza , Commendador de Anciães , Senhor de Morgado

de Alcube. — VideD. Tevisco afl. 176.

(3) Christovào de Mello éra filho de Luis de Mello, Portei-

To Mór, e Alcaide Mór de Serpa, e de sua mulher D. Igaez de

Castro filha de D. Fernando de Castro Governador da Caza do Cive!

e de sua mulher e Sobrinha D. Maria d'Ayaia filha de D. Pedro de

Castro, 3.° Conde de Monsanto.

(4) D. Helena de Azevedo éra filhu de João. de Calatayud

Porteiro Mór de El-Rei D. Joào ?>.". — .
Vide, Memorias dos Gran-

des afl, 497 — Souza Hisí. Genealog. da Caza Real Tom. ' 3." Liv,

•4.° afl. 510, e 620; — e D. Tevisco afl. 41 — 65 — 79 — 98

— 131 — 159 — 142 — 176 — e 220.

(5) Filha de Ruy Barreto de Mascarenhas e de sua 2.' mu-
lher D. Joauua de Villa-Lobos fUha de Vicente Queimado, Re-

fgrmador dos Lugares d'Africa ;
que éra Irmào de D. Leonor de Villa-

Lobos, Bis-avô de D. Antonio de Menezes, Alcaide Mór de Cintra,

vide, D. Teviíco, Arv. 22, 98 , e 153.

(6) Francisco Tavares, foi cazado 1.^ vez corá D. Joanna da

1



Conselho de S. Magestade, Vereador da Camara de Lisboa j

íCIommendador da Várzea de Soure , Sr. de Mira , e Fidalgo

da C. R- com 2:100 r.^ de moradia; o qual vivia pelos ati-

nes de 1594 como observamos de vários afforamentos quefei

de suas terras; sérvio com reputação em Africa. &.c. e da

sua Q." mulher D. Joanna de Távora (1) fdha de Bernart

dim de Távora do Conselho d'£lRey D. Sebastião, e seu

Reposteiro Mor, (2) e de sua mulher D. Luiza dWkaçova.

Neto paterno o mesmo Bernardim de Távora Tavares dft

Simão de Souza Tavares, (3) Estribeiro Mor do Cardeal

Infante D. Affonço; e Senbor de Mira &c. e de sua mulher

D. Isabel da Fonseca filha de Joào da Fonseca Sr. das Ilhas

de St." Antão, Corvo, e Flores, e de sua mulher D. Mari^

de Alcaçova fuíoíe, Sou%a , tíist. Genealog. daC. R. Tom.

XII, Part. l.\fl. 246 , e D. Tivisco fl. 98.;

Simão de Souza Tavares era Irmão de — Francisco de

Souza Tavares, Capitão Mór do Már da índia, edasFor-r

talezas de Cananor , Calecut , e Dio ; Varão exemplar em
proezas ^cruerreiras , e depois em acções de virtude que pra-

'ticou fazendo-se Frade no Convento de St,° Antonio d' Avei*

ro aonde acabou a vida, como tudo se refere no Tom. 2/

da Biblioteca Luzitana a íl. 270 ; e que fora cazado com D.

Marianna da Silva filha de João de Mello da Silva, Capi-

tão de Ceilão, de quem teve a D. Magdalena de Vilhena

Silva filha de Francisco de Sá , Sr. de Sever. /"= vide — Hist. da

C. de Souza jl. 607. — Hist. Genealog. da C, R. Tom. l " no

Jparato; e Tom. XII, Part. 1.^//. 44. D. Tivisco Jrv. 11 —
104 112— 113 — 117 — 121 — 153 159.'— 177 — e 178—
ena Biblioteca Luzit. Tom. l." fl. 249.7 E'ra Francisco Tavares Ir-

mâ.o de D. Helena de Távora mulher de Nicolau d' Almeida, 4."

St. da Caza da Cavallaria , c. g. (vide. Carvalho, CoTOgraf. Por-

lug. Tom. 2.° íl. 212; e D. Tevisco Arv. 5 , 6 , e 14 »ias Cazas

da Silva, e de Vt;|la Pouca. &c.

(1) S«nhora de grande -virtude, que morreu com opinião de

Santa como refere Fr. Luis de Souza , Hist. de S. Domingos. Part.

2/ fl. 203.

(2) E'ra filho d' Al varo Pires de Távora XII Sr. da Caza de

Távora , e das Villas de S. João da Pesqueira, e Mogadouro ,
e de

sua mulher D. Jcanua da Silva filha dos 1."' Condes de Penella.

^vide, Carvalho, Corograf. Portug; Tom. 2." fl. 297, e Memoriag

«dos Grandes fl. 193.
• Vidè, ígouía , Jiist. Genealog. da C. R. Tom. S." fl. 414.

n *



mulher de D. João de Portugal dos Condes de Vimioso y e
foi sua íilha D. Joanna de Távora n)ulher de D. Lopo d'

Almeida Commend. de Loures de quem teve a D, João d'

Almeida — o Formo%o — Veador &c. e desle forâo filhas

— D. Violante Henriques mulher do Mestre Salla D. Lo«-
yenço d'Almada'. g. g. — e D.. Helena de Portugal mulher
de Francisco de Souza Sr. da Quinta' do Calhariz, Capitão
da Guarda Heal, Pays de D. Filippe de Souza Çapilãoda
Guarda de Di Pedro 2.° c g. — (vide , Souta ., Hist. Ge*
nealog. da C R. Tom. XII, Part. l." fl. 246, e ParL
S.' //. 802; e D. TiviscoArv.. 7 — 12 — 13 — 46 — 148
— e 215 J — Irmão também o dito Simão de Souza Tava»
T'es de Belxior de Souza Tavares Capitão d'Ormuz ,(deqHem
Ja falíamos ,) e o 1.* que com mão arma<la entrou pelos,

rios Tigre, e líuphrates oade nào chegarão osGreg.os, nem
os Romanos' quando Goiít/endiâo oom os Reys de Babilónia

e Pérsia, tornando cada vez mai&glorioso o nome Porluguez;,

acentou paz eom estes Reys , e fez^ a guerra ao de liaçorá

reduzindo a cinzas os arrabaldes da mesma Cidade de Ba-
çorá. (vide, Moreira, Hi»t, da Ga%a de Souza aJL 771 j &

JBarros, Década é.^ , Liv. 13 , Cap. 13 j e tm^ D. Tivisca

fl. 78. j Foi cazado com D. Guiomar de Souza Freire, (já
referida) (vide. Miscelânea de Miguei Leitâa d"" Andrade

fl. 284.y filha de Gomes Freire d'Andrade, e de D. Cecilia dcr

Souíia filha h. de João de Souza o Homanisco^ Embaixa-
dor a Roma, de quem já tratámos , e teve a D. Guioriiar.

da Silva mulher de seu Pricno Vasco, de Sou/a , Commen-
dador de Pena, (vide. Soma, Hhl. Genealog. da C R.
Tom, XJI. Part. 1."^ fl. 9>áQ e seg.) que sérvio com muito

valor na companhia de seu Tio e Sogro Belxior de Souza>

Tavares destinguindo-se- na expugnação do Cabo de Gué, e

no soccorro que deu ã Cidade de Çafim ; e morreu em.

vida de seu Pay que era Henrique de Souza , Sr. d'01iveira

do Bairro , Anadel Mor do Reyno tiiho de Diogo Lopes de
Souza, Mordomo Mord'KILleyD. Aflfonço ô.« e XX Sr. da

preclara Cazn de Souza (vide Carvalho, Còrograf. Porlug.
Tom. fl. Ô6; e Moraira , Hist. da. Ca%a de Sóiaa fí:

576, e 764. j E destes uasoeu o 1." Conde de Miranda Herv^

rique de Souza Tavares, Conselheiro d'Estado, e Governa-
dor das Jiisliças do Porto, Avô paterno d'outro Henrique
dé Souza Tavares , 3.° Conde de Miranda . e 1.° Marquez.

d;'Arr©nGhe5 de queoa foi bisaeta e represeatante a Du<j,ueza.





moao i/OPE s de souza,

do Conselho dEI Rei D.A(TonsoV. Seu Mordomo Mor, eMo-

ço Fidalgo com evercicio. Donatário daVilla de Miranda, do
lulflado dePo dentes, Ciemielo.Folgo zinho,Vouga ^.'Alcaide
Mòr d Arronches :X X. SMa íJiande Casa de Souza, e precl." tron-

co da de Ij afbenS.ÍVide Arvore de Costado dos Leites, Columna dosVAr
vós; e noTheatrc) Histórico e (ienealogico da Caza de Souza por M. deS.

Mureira, B etrato a.t.S61.)



D. Luiza Cazemíra de Souza Tavares Nassau e Ligne, que
teve o tratamento dMlteza, cazando em 1715 com o Sr. D.
Migu«l

,

'filho legitimado d^ElRey D. Pedro 3.° edelles nas-
ceu o 1.^ Duque de Lafoens. (vide Mernorim dos Grandes
a Jl. V2 — 45 — g8 — e âlO.j

E'ra Bernardim de Távora Tavares bisneto de Gonça-
lo Tavares, Sr. de Mira, e Commendador da Ordem de
Cíiristo

, (1) e de sua mulher D. Catherina de Castro (2)
filha de Diogo Lopes de Souza do Conselho dT.IRey Di
AtFon-ço 5.** seu Mordomo Mór (3) Moço Fidalgo com ex-
ercido, (4) Alcaide Mór de Arronches, eXX Sr. da Caza
de Souza, e das Villas de Pudentes, Vouga, Miranda do
Corvo &c. (5) que lograrão seus successores os Condes de
Miranda, Marquezes de Arronches, e ultimamente osDu-
qcies de Lafões como já referimos.

M. de S. Moreira na sua Historia Genealegica e Pa*-

neg^irica da Caza de Souza , Obra impressa em Paris em
JM.DC.XCIV. ÍH-folio grande com 30 Retratos &c. diz
a fl. ()09.

« Esta há sido la tlustre descendência de Gonçalo Tof
mres

, y de su Ispa^a Doiia CalaUna dc Castro
j

lúja pri-
meira de Diego Lope% de Sou%a : en cnija repiticion excede-
mos la prcci%a ley de miestro assumpto

,
por el dvplicado

vinculo
,
que desde el Infante D. Jffonço Dim% se estrechó

entre estas dos ilustres Casas — Suu%as- — e Tavares Senho'
res de Mira — en quien esian comun la sangre, como el es-

plendor j de que pctiiecipan oy iodas las prmcipaks dePortum
gal. »

(1) Souza, Hist. Genealog; da C. R. Tom, 12- Part. 1.*

fl. 246 •— 253 — 4^7,

(2) Moreira , Hist. da Caza de Souza, fl. 606, e 764.

(3) Provizâo do 18 dc Nov. de 1471 , Liv. da Chany. d'El-
Rei D. Afionço 5° afl. 365.

r4; Salazar e Castro; Tom. 2 fl. 423. — Lavanha Not. Ai
do plan. do Conde D. Pedro.

(5) Carvalho, Corograf. PortUg. Tom. 2. fl. 57
JV. B. Gonçalo Tavares acima referido éra Irmão de D. Jb^

anna de Souza mulher de Gaspár Fáz do Perál ascendtntes de Z>.

JoQnna Maria de Castro mulher d'Estevão Soares dc Mello , Senhor
de Mello.

m
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K foi 3." neto em Varonia o referido Bernardim de

Távora Tavares de Pedro Tavares, Sr. de Mira, Alcaide

Mór de Alegrete ,
Portalegre, e Assumar ,

Fidalgo muito

principal era antiguidade ,
eexplendor ,

(I) e de sua mulher

D. Izabel de Souza Legi limada por D- Affonço 5." em 14.60v

(2) sendo vivo seu Pay Gonçalo llodriguez de Souza, Alcaide

Mor de Idanha, que era filho de Ruy de Souza Alcaide

Mor de Marvão , neto de Gonçalo Rodriguez de Souza, Sf

.

de Portel, legitimado em 1370, e bisneto de D, Rodrigo

Affonço de Souza, Sr. de Arrayolos e Pavia, filho 2 « do Sr.

D. Affonço Diniz, e de D. Maria Paez Ribeiro Snr." da

grande Gaza de Souza. (3)

E 4." neto por Varonia legitima o mesmo Bernardim de

Távora Tavares de Gonçalo Tavares, (4) Alcaide Mor de

Portalegre, Alegrete, Assumar &c. e de sua mulher D.

Ignez Rodriguez da Graâ filha de Kuy Gomes da Graã que

se achou na de Alfarrobeira com o Infante D. Peilro, e fez

com que os de Lisboa o levantassem Regente, (5) £ o qual

Gonçalo Tavares era filho de Martim Gonçalves Tavares

Alcaide Mor dos ditos Castellos; neto de Gonçalo Esteves

de Tavares Alcalde Mor dos mesmos , e Embaixador a Cas-

tella ; bisneto de Estevão Pires de Tavares; 3." neto de

©ioo-o Esteves de Tavares; e 4.° neto d'Estevão Pires de

Tavares hum doS principaes Cavalleiros que se achou no Cer-

co , e tomada de Sevilha, e foi Governador de Faro logo

depois que esta Cidade foi conquistada aos Mouros. (6)

(1) Assim escreve o Conde D. Pedro no seu Nobiliário. Tit.

65 § 9.

(2) Vide, na Torre do Tombo, Liv. 2.* das Ligitim. afl.

168. — e Souza .Hist. Genealog. d?. C. R. Tom. 12 Part. l.'' fl.

S46 — e Moreira, Hist. da Caza d« Souza afl. 606.

(3) " Carvalho; Corograf. Portug. Tom. 2. íl 56 — Morei-

ra Híbt. da Caza de Souza fl. S I 9.

(4) Gonzalo Tavares éra Irmão de D. Margarida Gonçalves

mulher de Joào Fernandes d'Avilez; dos quaes foi neto herdeiro Se-

bastião Tavares da Graâ Senhor de diferentes Morgados da Familia

de Tavares de que foi ultima Administradora D. Catberina do Pilar

de Mendonça como dissemos afl- 14.

(5) vide; Carvalho, Corograf. Port. Tom. 2 fl. 487

(•g^ „ „ „ » Tora. 3.° fl. 15 iiadi,s-

cripção de Faro.
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Era o tau tas vezes refei ido Bernardim de Távora Ta-

vares Jrmão de Estevão de Tavares Cav. e Comd. da
Ord. de S. João de Jeruzalein. = d« D. Luiza de Távora
mulher de Pedro Guedes 8." Si-, de Murça, do Conselho de

Estado, e Governador das Jusiiças do Porto, (1) dosquaes

foi fiiha D. Magdalena de Távora mulher de l). Jorge de

JVIello Mestre Saik {^Z) bis-avós de D>. Magdalena de Men-
donça mulher do Armeiro Mór D, Antonio Estevão da Cos-

ta. (3") E tàobern da mesma *D. Luiza de Távora foi neta

outra D- Luiza de Távora n)ulher d'AIeixo de Souza da

Silva Appozentador Mór, Pays do 1." Conde de S. Thiago
e Avós da Condessa de Pombeiro D. Luiza de Menezes^ (4)

de Gonçalo Tavares (&) cazado a 1.'^ vez eoKi D. Joan-*

pa de Villa Lobos de quem teve a D. Francisca de Távora
mulher de D. João de Menezes Connmendador de Proença^
ede Vallada (6) dos quaes foi filha D. Joanna de Távora mu-
lher d« João Gomes da Silva Regedor das Justiças, e destes

foráo filhas = D. Maria de Lencastre mulher do 3.*^ Conde
de Sarzedas D. Luis Lobo da Silveira c. g. = e D. Joanna
de l avora mulher dt Sáimào de Vasconceilos e Souza filho

do íi.** Conde de Castello melhor c. g. (7)

E irmão finalmente o dito Bernardim de Távora Tavares

de A ntonio Tavares deTavora Esmoler Mor d'ElRei D. João
4.° de qijem se lè no Aparatodos Genealógicos em oTomoL**
daHist. Genealog. daC. K. n.°92que— n Antonio 'J avares de

(1) Souza Hist. Genealog. da G. R. Tom. 12 Part. 1.'' afl.

&4:6.\ D. Tevisco Arv. a fl. UO — 141 — e 159.

(2) Souza, Hist. Genealog. da C. E. Tom. XIL Part- 1.*

íl. 246

(3) Vide, D. Tevisco, Arv. 80.

(4) >t D. Tevisco fl. 58 e 20!2— e Souza Hist. Genealog.
da C. R. Tom. XI afl. 777.

(5) Foi Cazado 2.^ vez com D- Joanna de Castro filha de D
Etlis Pereira de Castro, aqual ficando viuva deste marido foi 2.*

mulher de Luiz Freire d'Andrjade 9.° Senhor de Bobadella; e mor-
rèu Commendadeira de Santos [vide Soma; Hist. Genealog. da
e. R. Tom. 1.° 243. € JII, Fart. \^Jl. U.] No Tom. 4." do
Cíábinéte Hist. afl. â4 se falia de Gonçalo Tavares como hum dos

Pidalgos Acclamadores d'ElRei D, João 4.° —
(6'^ Souza Hist. Geneálog. da C. R. IX, fl. 607 , e XU.

Pait. Í-* ô. 246.

(7) J>. Tevisco Arv. afl. 119 — I§3 — 15-4 — e
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Tavom filho de Francisco Tavares Sr. de Mira, cde ma 2,*

mulher D. Joanna de Távora filha de Bernardim de Távora
Reposteiro Mor. Foi Cónego na Sé de Lisboa , e grande
Investigador de antiguidades ; e que dclle fa%cin menção Jor-
ge Cardoso, no Cornmentario do dia l." de Março, Letra B.— e D. Nicolau Antonio na Biblioteca Hispânica — e diz

que escrevera diversas Obras, ehuns excellentes Commenta-
rios ao Conde D.Pedro; e que fallecêra em 1651. Delle
também se trata na Bibliotheca LuzU. Tom. 1.° fl. 404.

Daquelle matrimonio de Luiz Freire d' Andrade, e D.
Joanna de Távora de que tratamos afl. 94 ( =r: Continua
Carvalho =: ). Nasceu Bernardim de l'avora de Souza Ta-
vares , Governador e Capitão General da Praça de Mazagào,
e depois do Reyno d'Angola onde morreu. (1) Cazou com
sua Sobrinha D. Maria de Lima filha de seu meio Irmâo
Alexandre de Souza Freire, e de sua mulher D. Joanna de
Lima e J^avora. (£) O qual Alexandre de Souza Freire ha-
via nascido do 1." matrimonio de Luiz Freire de Souza , e

D. Maria de Ayala referidos afl. 94, Foi assim chí mado
em memoria do General , e Capitão de Chaul seu Avô pa-
terno , e que elie soube dezempenhár com o grande das ac-
ções em que o imitou; nos seus annos sérvio huma Com-
menda era Tangere, em quanto não succedeu na Casa de
seu Pay ,

que herdou , menos o Senhoríode Mira, (que por se-

rem Ben? do 2." matrimonio passárão a seu Irmào Bernadim
de Távora;) continuando seus serviços nas gufrras <lo Alem-
tejo , passou depois a Governar Mazagão, e subsequente-
mente o Reyno do Brazil , e voltando a Portugal ocupou os

Empregos de Conselhííiro de Guerra, e Vedor da Caza da
Raynha D. Maria Francisca de Saboya. Litigou com Hen-
rique de Souza 2." Conde de Miranda a Commenda e Se-
nhorio da Villa de Souza peia morte de Diogo Freire d'An-

(1) Vide Bibliotec. Luzit. Tom, 9.° fl. 699 — e Discripçâo
dos Reinos de Angolla e Benguella fl, S28.

(2) D. Joanna de Lima e Távora filha de Alvaro Pires de Távora Sr.

do M. de Caparica -r- vide Men)OTÍas dos Qrandes afl. 168 , e D.
Teviscoafl. 45 — 72 ^ 78 — 79 — 102 — 114 r— 11« — ll8— 145 — 148 — 181 — 185 196 — roOO — 211 — 217

218 — 255 r— 227 r— Arv. dos das Minas, Sampaios &c,
bondes de Soure, Ficalho, Ribeira; As^eca &c. e outros Gran4ies
«leste Reino descendentes dos antigos p illustres Tavoras.
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drade seu ultimo possuidor, e posto que se acliavão ambos
parentes igual grau, precedeii-llie o Conde como m^iis

idí^zo ;
compondo-se na Cornmenda com Alexandre de Souía

Freire por 1'2 mil cruzados. Como tudo já deixamos provado
afl. 48, e 93. E D. Joanna de Lima e Távora sua muílier

éra, como já dissemos, fillia de Alvaro Pires de Távora (1)
Sr. da Caza de Caparica, Commendador e Alcaide Mor das

Viílas das Enlradas , e Padroens na Ord. de S. Thiago, e

das Commeiidas de Pias, Seixas, e Lanhozo na Ord. de
Cliristo; (e de sua m\iiher l>. Maria de Lima.) (2) Filho de
Ruy Lourenço de Távora (.3) Vice Rey da índia, Capitão
General de Tangere, e do Algarve, do Conselho d'Esiado,
e Sr. do mesmo Moigado de Caparica, e de sua mulher D.
Maria Coutinho liiha de D. Diogo d'Almeida , dos Condes
d'Abraiites, Armador Mór &.c. e de sua mulher D. Leonor
Coutinho fillia de Filippe Lobo, Trinchante d'ElRei D.
João 3/ e que éra filho dos â."" Barôiís d'Alvilo. (4)
Neto Paterno o referido Alvaro Piresde Távora de Lourenço
Pires de Távora, Conselheiro d'Estado, Embaixador a Fio»

ma, Comd. de Requião, edas Pias, Alcaide Mór de Capa-
rica, &c. — ede sua mulher e Prima D. Catherina de Tavo-

(1) Escrevêo hum Livro intitulado = Historia dos Varôeô
illustres rio a')pelido = Távora = que seu filho Ruy Lourenço dè
Távora perpetuo Governador, Alcalde Mór, e Capitão Mór da For-
taleza de S. Sebastião de Caparica mandou Imprimir em Paris no
anuo de 1648. = Vide, Souza, Hiit, Genealog. da C. R. Tom.
1." no Aparato n.° .59.

(-) D. Maria de Lima Irmâa do l." Conde dos Arcos, eíilha

doá 7."s Viscondes de Villa Nova de Cerveira, como disseaios aíl.

49 , 50 , ô8 e 62 — e dos qiiaes descendem os Marquezes de Pe-
nalva, Lavradio, S. Payo, Condes de Povolide, S. Lourenço,
Senhores (ias Alcáçovas ; Sarzedas , e outroá muitos Grandes. (Vide
IVJeiíiorias dos Granules aíl. 193 — 'Z5S — 239 — e 48l &c. —
e em D. Tevisco Arv. aíl. 10 — 11 — 31 — 35 — 87 — HO— 1 19 — 1 38 — 156 — 166 — 196 e £!2£.)

(3) Ruv Lourenco de Távora era Irmão de = D. Francisca
de Tavora miillier de D. Lourenço Soares d*Alraada

, Capilào Mòr
de Lisboa , c. g. =

(4) D. Te visco fl. 98

O
i.
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ra filha de Rny Lourenço de l a.ora (1) Capitão e Governa-}
dor da Forlalez» de Baçaírn em 1583: (2) Vice Rei da ín-
dia. (3) Foi o 1." Conselheiro d'Eslado que houve em Por-
tugal , Tritichanle da Caza Real &c. — e de sua sua mulher
D, Joaiina Fcrret de Robles, Dama da Ríiynha D. Cathe-
riria. (4) Era Huy Lourenço de Távora filho' d'Alvaro Pires
de Taví ra ,

3." do nome, eXll Senhor da Ciiza de Távo-
ra , e das Villas de S. João da Pesqueira, iViogadouro , e
outras terras, do Conselho dVFlHei D. João 3.% Alcaide
iVlór de iVliranda &c. e de sua mulher D. Joauua da Silva
filha dos 1."' Condes de Penella. (5)

Concluindo com o que escreveo Carvalho na descripçao
da Villa de Mira em a sua referida Corografia Portugueza
que deixámos em Bernardim de Távora de Souza Tavares,
prosegui remos agora com a narração que faz o dito Aulhor
dos dous filhos que teve o mesmo Bernardim de Távora que
lié exactamente como se segue « Manoel de Souza Ta-
vares — e Alexandre de Souza Freire.

« Manoel de Souza Tavares filho mais velho de Bernar-
dim de Távora e Souza ^'avares tem hoje o Senhorio de Mira,
foi Capitão d'lnfanteria do Terço do Algarve de soccorro a
Ceuta, e depois Mestre de Campo do mesmo Terço donde

(1) Riiy Lourenço éra Irniâo de :t=: Bernardim de Távora
Bepo.steiro Mór de que falíamos afl. 49, e 95 que deslia ixiiilher D. Luiza
d' Alcaçova teve a D. Joanna de Távora mulher de Francisco Tava-
res, Senhor de Mira c. g. — e de Luis de Távora Avô paterno do
do 1.° Conde de S. João ascendente dos de Alvor, e Marquezas de
Távora,

(2) Vide, Archivo Popular de 28 de Março de 1840, n."

13.

(S) Biblioteca Recreativa, iâobem Jornal d'Iristriicçâo ^ n."

28 , Vol. 6.

(4) « Souza, Hist. Geíiealog. daC. R. Tom. IJI, Liv. 4."

íl- 515; XI, Liv. ll, fl. 57, — e XII, Part. l.'* Liv. IS fl.

55.

(5) vide, Carvalho, Corograf. Porttig. Tom 2.* fí. 297 e

Memorias dos Grandes íl. 193 — e 225 — e Souza, Hist. Gene-
alog. da C, R. Tom. XII , Part. 1." fl. 6b



RUY LOURENCO DE TAVOliA.,

Do Con^' pUxo tfRstado, e Trinclia ute d' Kl Rei D. [oíTo X
Cajiitíi o de Baçaini. e depois Vire Rei dai [nditL^pareu

onde partio ôl 7 de Março de Vide
Arvore de Coslado dos Leites iia. Coluniníi dos X'

Âvos. eSouzôL ííisl. Geneídog. daCam Real, Tom. Kl
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passou a Governador de Mazagão. (1) Cazon com D. Ma*
ria Jozefa de Noronha filha dos Condes de iVveiras João da
Silva Tello, e D. Jtiliana de Noronha, c. g. »

« Alexandre de Souza Freire (3) Irmão 2." deste Ma-
noel de Souza Tavares, foi Kstudante em Coimbra, e dei-

xando os Estudos passou á Bahia, aonde he Provedor d' Al-
fandega, que houve em dote com sua mulher D. Leonor Ma-
ria de Castro, flll)a herdeira d'Andrá de Brilo e Castro, e de
sua mulher D. Maria Francisca Leite. »

y4qni termina Carvalho,

Deste Alexandre de Souza Freire foi filha como já dis-

semos a fl. 47, 64, e 81 D. Joaquina Jozefa de Souza
Tavares e Távora mulher de Miguel Jose Salema Lobo
de Saldanha Cabral e Paiva Fidalgo da C. R. de quem
nasceu D Maria Hita de Souza Freire de Saldanha e No-
ronha mulher de Fernào Pereira Leite de Souza 8 Foyos do
Coíis-lho de S. Magestade, Tenente General de Cavallaria
&,c. e destes foi filha D. Maria de St.*^ Antonio Leite mu-
lher de seu Tio Vi-^conde de Veiros como temos referido a
fl. 50 — 65 — e 82.

(1) Foi Con)niendador da Ord. de Christo ; Governador e Ca>«
pitao General de Mazagâo , e depois de Pernambuco como já dei--,

xamos referido a fl. 49 , e 95.

NB. Hé hoje sua representante e Senhora desta nobilíssima
Caza de Mira huma menina de pouca idade filha que ficou de D.
Marianna Augusta de Mendonça Corte Real de Souza Tavares , e
de sen marido Antonio Xavier da Gama Salema, Moço Fidalgo com
exercício

; como deixamos refeiido a fl. 85.

(2) Hé o mesmo de oue lallamos a fl. 47 = 48 = 53 =
62 = 63 = e 81.



EMENDAS DAS ERRATAS,!É REPAROS DO QITE ADVER-
TIMOS DEPOIS DE IMPRESSA ESTA MEMORIA.

Paginas. Linhas. Aonde se le Emende-se
12 1 Atouguia de Souza Atouguia da Costa

91 40 íl, 830 83

£5 4 endo tendo

27 5 1755 17&5
31 S

1

262 361

35 9 terçeiras te;rças

84( 2.^ seu filho Manoel Xa- seu filho legitimo e

vier da Gama primogénito Manoel
Xavier da Gama

5S 82 pelegando-se pelejando-se

89 27 nella nelle

)i SO passos

91 23 de teve de quem teve

92 Jl muit

;

nuiito

12 desnianchos e desmanchos
» 23 Freir Freire

24 descantes dessendentes

9S 39 Senohr Senhor

94 39 Lugaros Lugares

74 1 Ruv Gomes de Carvalhoza = acrescente-se

:

de querij tàobem debcendem os Viscondes de

Santarém. =;



Copiado fielmente d«
buma Arvore que anda
aíl. d21 do Tom. Xll
Part. 1.' da Historia Ge-
nealógica da Caza Real,

JSEJSHOJRES

Pedro Tavares,
Alcaide Mór d«
Portalcg rtí

,f Gonçalo Tavares
' Senhor de Mira

Martin Giz. Ta-^
vares Alcaide Mói^?

Gonçalo 'J avaresX de Portale«,ne.
'\lci.ido Mór de> Calherina de No
Poi tale-^re

Anna Dinis Ma--
lafaya

brega.

Gonçalo
Mala faia.

N

PiresJ

C Belchior de Sou-
* za Tavares , Coin-
mendador da Or-
dem de Chrislo.

D. Izabel de Sou-
za

D. Guiomar
ssda Silva Mu-

^{iher de Vasco
>de Souza.

U. CaLlierina de
l-Caslro

Diogo Lnpes de
Souza , Ale. M. tP

Arronclies Mordo-
mo Mór d''|-:il{ey

D. Atíonço V.

Gotiç .lo Roiz. áv.r R„v de Souza ,S
Souza Capitão dos\ Alcaide Mór deM
Ginetes d^K|-Rey<^ Marvão, vivia eaiá
D. A r/onço V. e Al- > 1437. ^
caideMórde Niza D. Izabel UiUiro^

r N M

^ AI v íiro d<í Souza Diogo Lopes de
iVíordorno Mór d'\ Souza Mordomo
KljJey D. AflonçoJ Mór d' Kl Rey D.
5." Alcaide Mór «le

j Duarte &.c.
Arronclies: -vivia/ D. Calherina d'''^

em 1-170 V^Atayde.

n. Maria deCas
Iro

1.

D. Izabel de No-
ronha l." mulher

-!

r D. Fernando de^ÍF
\ Castro

, Governa-^^
- ; dor da Cfi2<a do lu-^^
j

111 Mie D. Henrique ^/D. L.abeld'Al.y-^

D. Pedro V{x7. d<;

M.llo i." Cunde
d' A lalayu

Gonçalo Vaz de^^
.Vl. llo Sr. da Cas-
íaiilieira, Povoa &.

D 'i ercza Correa.^

r D. flenrique d»-%|
A Condessa D. V Noronha. W&

LMaria de iSoronlia ^ N

r

C Gomes Freire d**

j
Andrade Senhor da

{ Couiuicíida da Sou

D. Guiomar da
Silva Freire.

Luis Freire vivia

em 143G

Gomes Freire, 2.

Sr. dc Bobudiílla

João Freire I,'*^,

Sr. de Bobadella.

D. Calherina d<

Souza.

D. Izííbel C
nlio

D. Mecia da Cu-
nha

/' Conçalo Vaz Cou^-ái

\ tiiiho, Manchai di-m
:<)Uli-^ Poitugal.

I
D. Leone

C.d\Azevedo.

Fernão de Sá, Ale
M. d.. Pelo, Ca.
mareiío Mór d'El-
Rey D. J.ãi) 1.*

nasceu em Í4-2Ò

I
D. Felippa

1-Cunha,
da

wior Glz.^

João Rodricruez^
de Sá, Can)aieiro^^
Mór d 'El Rev D. X
Joào 1."

D. Izabel Paciiecoll

Cil Vaz da Cu-I
nha Sr. de RasLo.,
D. Izubel Pereira'

D. Cecília
ISilva

da

João de Souza =
o Ron)-aniâco —
Con)d, de Souza

,

Embaix. a Roma
,

do Conselho d^Fl-
Rey D. Afíbnço V.

N.

N...

N.

N.

N.

D. Leonor de Sou-
vza

Martin AíTonso de
\ Miranda, Rico ho

AÍTonçodeMiran- ) mem , Sr. de Pa-
da y\lcaide Mór de") lameira. >í< a 10 de
'i^orres Vedras

t). Violante
Souza.

(Fevereiro de 1418.^
D, Genebra Pr.^^^

Diogo Gomes dai
Silva Sr. da Cha-

dc<^ musca. i

I
D. Izabel Vazde|

l^Souza. •

LISBOA: 1840. — IMPRENSA DE riEIJtA & TORRES
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NOTICIA

RELATIVA AO CONTENTO DAS EX.
"

COMMENDADEIRAS DE SANTOS, DA
ORDEM DE S. TIAGO.

A Igreja Parochial de Sanlos, o velho, foi antigamente
Ermida, que fundarão os Christàos, depois do martírio dos
tres Irmãos V^erissimo

, Máxima, e Julia, naluraes de Lisboa,

e filhos de pays nobres. Junto desta Ermida fundou El-Rey
D. Affonso Henriques hum Templo dedicado a estes Santos
Mártires, o qual seu filho D. Sancho 1.° entregou aos Frei-

res e Commendadores da Ordem de S. Tiago, aonde estive-

râo até o fim do Reinado de D. Affonço 3. ° em que pas-

sarão para o Convento de Mértola; occupaiido este as mulhe-
res da maior obrigação dos Commendadores desta ReligiãoMi-
litar durante o tempo em que os Cavalleiros andavão na G uer-

ra ; e porque algumas destas vierão a professar os mesmos votos

dos Cavalleiros
,

elegerão uma que as governasse
,
aquém tha-

mãrâo Commendadeira , sendo a primeira de que temos noticia

D. Helena, que governava pelos annos de 1'233. A esta se se-

guirão outras sempre de grande qualidade , contando-se no seu

numero D. Jgnez Pires, natural da Villa de Veiros, May do
1. ° Duque de .Bragança. A Commendadeira D: Sancha Miz
Fidalga illustre em Sangue e virtude foi a que descubrio o lu-

gar em que no Mosteiro estavão Sepultados os Sanlos Márti-
res, o que se ignorava, ficando dalli em diante atrahindo grande
numero de devotos. No anno de 1475 se mudou esta Commu-
nidade para Santos o Novo

,
que éra exellenle Mosteiro, com

boip Claustro
,

grandes dormitórios , e tantas janellas quantos
são os dias do anno (parte do qual cahio , ou se demolio por

íicar abalado peJo Terremoto de 1755.) Para alli trasladou El-Rey
* 2
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D. JoãoS.' s 5 de Selembrode 1490 as Reliquiasdos Santos Márti-

res com religiosa pompa , e alli forão metidos em huns Cofres

do prata ,qu« se colocarão ao lado direito do altar mór , tras-

ladíiiido-se lâobem no mesmo dia para este Mosteiro o Corpo

de D. Sancha Martins (*) cuja Festa se celebra no dia de to-

dos os Santos, por não estar ainda Canonizada (**). Anliga-

me nle era S5 o numero das Donas professas, depois ficou sendo

de 13, as quaes trazem Venera da Ordem militar de S. Tiago

da Espada, em Cruz pendente de huma fita vioiete como os

Cavalieiros, e bem assim manto da mesma Ordem com a Es-

pada em pano; e uma pequena Touca, a que chamão Toalha;

usando a Commendadeira de Placar. • Segundo huma definição

dos seus Estatutos , as Donas professas não podem cazar sem li-

(?ença do Soberano como Grão Mestre. Gozão estas Snr/s das

mesmas prerogativas que tinhâo os Freires Conventuaes de Pal-

melia cujo Pr« lado o era de ambos os Mosteiros
,
por ser este hum

Izento que não pertencia ao Patriarcado. As Moças do Coro
não tem ingerência no Governo do Mosteiro, só ajudão aosOf-
ficios Divinos, uzão da mesma Toalha, e Manto como as Frei-

ras
,
porem este sem a Espada; podem cazar som licença algu-

ma ,
entregando apenas a Toalha, e fazendo dezislencia do seu

lugar nas mãos da Prelada, que lãobem as pode acceitar sem
dependência de ninguém

,
porem para receberem o Habito lhes

he precizo fazerem as suas provanças (posto que sempre sao pes-

soas illustres) e depois se lhes passão seus Diplomas assignados

pelo (irão Mestre, sem o que o Prior do Mosteiro lhes não po-
de lançar o Habito; por effeitode vacatura d'algum dos mencio-
nados 13 lugares, he que podem entrar para Freiras as Moças
do Coro, sendo sempre preferida a mais antiga, querendo ella

proifessar. Tanto as Freiras como as Moças do Coro tem dous
mezes de licença no anno para irem estar fora, a qual pode ser

ampliada pela Prelada. Alem do que podem fazer as suas visitas,

pedindo vénia á Prelada, e acompanhadas de alguma Parenta
GU Religiosa, que tenha ja exercido qualquer lugar no governo
do Mosteiro. Afora esias costumão haver outras Senhoras S< cu-
íares, sem obrigação de Coro, nera de couza alguma, admittidas
por Avisos do Grão Mestre, e ás quaes o Mosteiro dá simples-

Hienle caza para habitarem. Quando va^a o lugar de Prelada

(*) Vide Carvallio, Corograf. Portug. Tom. 3. ® M 372 — e foi 510.

(»*) Duarle Nunes de Leào na descripçào de Portug. : e Fr. Luiz dos Anjos
310 JarJim dos Santos deste Reyno. Geogf. Hist.por D. L. C. de Lima Tom. 1, f. 540^
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segundo os Estatuto?, a Dona professa mais antiga he a quem
toca se-lo^ porem algumas vezes por graça do ISoberano como
Grão Mestre são nomeadas Commendadeiras Fidalgas de fora,

de ordinário viuvas, a quem se faz semelhante mercê em alten-

ção a Serviços de seus Maridos. As Vigarias tem as mesmas
honras e prerogalivas que as Commendadeiras; humas e onlras
passavão seus Alvarás de igual maneira a respeito de lilulos,

conforme hum que lenho á vista, que diz assim :

D. Izahel Fortunata da Piedade Leite de Souza, Viga-
ria Vice-Commeiuladeira do Mosteiro de Santos novos, e das
Commendas d'Avt'ira8 e do Cartaxo, de Coina, e do Lavradio,
de Canha , e dos Dizimos e Quintos do Sal de Alhoà Vedros da
Ordem de S. Tiago da Espada : Senhora Donatária das Villas

de Coina, e Aveiras; edo Lugar do Vallede Paraizo, com to-

das as suas Jurisdicções e rendas: Padroeira in Solidum da Igre-

ja e Priorado deste Mosteiro, e da Igreja e Reitoria da Villa

de Aveiras de Cima, e das Igrejas e Yigariarias das Villas de
Aveiras de baixo, e do Cartaxo tSíc, ,,

A actual Prelada he a Senhora Vigaria D. Anna Filippa
Vieira Telles, Fidalga em quem resplandecem solidas virtudes.

Ha no Claustro deste Mosteiro huma devota Capella de
N. Senhor dos Passos, Insliluida a Requerimento da Prelada
e Donas Commendadeiras por Breve deBenedicto XlV,eProvi-
zão de Confirmação, e approvaçãodo compromisso, passada em
Abril de 1706 pelo Prior JVIór D. Francisco Lobo da Silveira :

tem huma numeroza Irmandade, composta de quasi todas as Fi-
dalgas da Corte., com indulgências concedidas pelo Santo Padre
Pio VII. por dous Breves impetrados pela Vigaria D. Izabel
Fortunata Leite de Souza, dados em Roma a 9 de Fevereiro de
1815, referendados pelo Cardeal Caracciolo, osquaes se achâo
110 mesmo Mosteiro de Santos.' Alguns dos artigos do referido

compromisso de 1706 forão ampliados por supplica, íjuefizerão em
^^2 de Maio de 17ã0as Donas Leite?, singulares protectoras desta
Irmandade, a seu Parente José Leite d'Almada, que então servia

de Prior Mor.
Tem esta Irmandade Provedora e Irmãas de Meza, com

sua Procuradora, a cargo de quem está a Capella, e o seu Cul-
to ; actualmente o he a Senhora D. Maria Izabel Telles de Mello,
da Caza das Portas da Cruz, Dona professa; este lugar he vitalí-

cio, o de Provedora he annual
,
sempre recahe n'uma Fidalga,

e de ordinário Noiva; neste anno de 1838, porem, houve ex-
cepção, por que o foi sua Alteza a Senhora Infanta D. Amm
de Jezus.
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No próximo passado de 1837 o havia sido a Senhora D. Ma-
ria Leonor de Mello,

No antecedente de 1836 a Sr.* D. iVIaria Rita Leite, e

nos dous anteriores não a houve, por se não fazer Prociásâo, em
razão de ter estado a communidade fora do Convento."

Na 5.* semana da Quaresma he que annualmente se cos-

tuma fazer a dita Procissão de N. Senhor dos Passos em huma
sexta feira, por dentro dos Claustros, acompanhada pela Com-
munidade, e grande numero de Irmãas, pegando no Andor as

de Meza, e assistindo sempre a este Religioso acto as Pessoas

Reaes, e a Corte.

RELAÇÃO

Das Senhoras da Família de Lei-

tes da Caza de S. Thomé de
Alfama, e quinta do Gri-

lo, que tem estado no
Mosteiro de Santos.

A Sr.* D. Antónia Gaetana da Silva e Castro, Secular

(Irmâa do Tenente General ^ José Leite de Souza, Pay do Vis-

conde de Veiros) sahio para cazar com Diogo Rangel de Mace-
do Marchão, Moço Fidalgo, filho de Diogo Rangel de Mace-
do e Albuquerque, Moço Fidalgo, e Commendador de St.' Ma-
rinha de Lisboa na Ordem de Christo (vide Gazela de Lisboa de

27 de A gosto de 17^2^, n." 35.) falleceo esta Sr.'' a 3 de Setem-
bro de 1745 e foi sepultada em S. Vicente de Fora no Jazigo

da caza de seu marido (vide Gazeta de 7 de Setembro de 1745-
11.° 36,") era filha de Fernão Leite de Souza Mattos Carvalho,
za e Veiga, e Sobrinha do Emrainentissimo Cardeal Pereira conao
se diz nas mesmas Gazelas.



A Sr.' D. Brites Josefa da Silva e Castro, Moça do co-

ro; era sobrinha do Tenente General José Leile de Souza,
filha de seu Irnoiâo Antonio Leile de Souza e Castro, Sr. dos
Morgados de N. Sr.* da Esperança, eSt.° Antonio do Pombal
em Santarém aonde faleceo a 4 de Junho de 1738, e foi sepul-

tado na Igreja Farochial de S. Nicoláo em hum» Capella de
que era Padroeiro; o qual sérvio com o posto de Tenente de
Cavallos neste Reino, e depois no Estado da índia com o de
Cappilão de Mar e Guerra: (vide Gazeta de 12 de Junho de
1738, n.° 24; que tudo isto declara;) cazou esta Sr.* em 1730
com Fernando Gomez de Quadros e Souza filho herdeiro de
Pedro Lopez de Quadros e Souza, Fidalgo da Caza Reál,
Commendador de S. Pedro das Alhadas na Ordem deChristo,
e Senhor das Lizirias de Buarcos, e Tavarede, e de sua mu-
lher a Sr.* D. Magdalena Maria Henriques de Menezes, (vide

Gazeta de 5 d'Oumbro de 1730, ii.' 40).

-3.*.

A Sr.* D. Margarida Antónia Coutinho da Silva Leite

Irmâa da antecedente; foi Donna professa, por lhe haver o Sr.

Rei D. João V. feito mercê de hum lugar vago de Freira nes-

te Mosteiro, por Carta Regia de t5 de Janeiro de 1734; fale-

ceo em de Maio de 1738.

4.\

A Sr.* D. Constança Maria da Silva e Castro (Mãi do Ge-
neral José Leile de Souza , e Avó do Visconde de, Veiros), era

herdeira da Caza de seu Pai Francisco d'Almeida e Silva Oli-

veira Moura e Azevedo, Fidalgo Cavalleiro da Caza Real, e

de sua mulher a Sr*. D. Izabel de Lacerda Irmâa do Emrai-
nenlissimo Cardeal Pereira: logo que falleceo seu marido Fernão
Leite de Souza Mattos Carvalhoza e Veiga, Guarda Mor das

í*Jáos da Índia, e Armadas Reaes, Sr. dos Morgado» de N.
Senhora da Esperança , St.' Antonio do Pombal em Santarém^
e Quinta do Grilo em Lisboa ; se recolheo ao Mosteiro de San-
tos, aonde foleceo na idade de 77 annos , aos % de Maio de

1739; (vide Gazeta de 14 de Maio del739, n." fO)-
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A Senhora D. Brites Eugenia da Silva e Castro Leite, filha

da antecedente Religiosa Professa, falleceo a 10 de Fevereiro de

1767.
6.

"

A Senhora D. Anna Victoria Leite
,
Moça do Coro; falle-

ceo em S de Julho de 1769.

7.
'

A Senhora I>. Francisca Leonor Evarista d'Assiz Leite,

Dona professsa ; falleceo em 2^ de Fevereiro de 1805.

8.
"

A Senhora D. Florisbella Antónia Leite, Moça do Coro ,•

falleceo em S de Fevereiro de 1807,

9.
"

A Senhora D. Maria Magdalena Leite, Dona professa, «Vi-

garia; falleceo em 30 d' Agosto de 1818.

N.B. — Estas quatro Senhoras ultimamente nomeadas
erão Irmãas do Visconde de Veiros.

10.

A Senhora D. Izabel Fortunata Leite, nascida em Maza-

gão, Dona que professou em 28 de Setembro de 1787; era fi-

lha do Tenente General Fernão Pereira Leite; impetrou de

Pio Vil os Breves que já se mencionarão; e foi Vigaria, suc-

cedendo na Prelazia a sua Tia D. Maria Magdalena acima no-

meada: falleceo em o 1." de Dezembro deil834.

11."

A Senhora D. Maria de Santo Antonio de Souza Freire

Salema de Saldanha e Lima, filha de Fernão Pereira Leite de

Souza e Foyos, do Concelho d'El-llei, Commendador de San-

ta Maria de Maçãa e Panascozo na Ordem de Chrislo , Tenen-

te General dos ííeaes Exércitos, Governador e Capitão Gene-

ral do Maranhão; Padroeiro da Sachrislia do Convento da Gra-
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ça de Lisboa, e da Capella de Santo Anlonio, Ho<?picio, p En-
fermaria dos Padres Arrabidos da Villa das Cíildus, e S»Mihor dos

JVlorgados de Ferrões Caslellos Brancos , de que he Cabeça a

Caza deS. Thomé d' Alfama ; edode Foyos, augmentado por m-u

Tio o Secretario (J'Eslado Mendo de Foyos Pereira (*). Esta

Senhora era Secular, e sahio para cazar com seu Tio Viscon-

de do Veiros traiicisco de Paula Leite, Irmão de &eu Pai, cora

quem se recèbeo a 6 de Novembro de 1816.

12.*

A Senhora D.Maria Rifa da Madre de Deos L-^ile de Sou-

za Freire Tavares Salema de Saldanha e Lima, filha herdeira dos

Viscondes de Veiros, recolheo-se ao Mosteiro de Santos na oc-

casião da morte de seu Pai, e sahio para cazar , recebendo-se

iia Igreja do mesmo Mosteiro, a 20 deJaneiro de 1836, com João

de Mt ilo e Souza da Cunha Soutomaior (**), Moço Fidalgo com
exercicio, e Commendador da Ordem deChristo, Filho de João
Joaquim Cardozo de Souza e Mello , Cavalleiro da Ordem de S.

13enio dtí Aviz , Fidalgo Cavalleiro da Caza Real, Major de

Cavallaria , e Cíovernador do Castello de Lessa de Matozinhos,

e de sua mulher D. ííernarda da Cunha Sollomaior de IVivc

;

e successor da Caza de seu Tio, José de Souza e Mello, Fidal-

go Cavalleiro da Caza Real, e Commendador de Lourenço Mar-
ques na Ordem de Chrislo, Lmão de seu Avô paterno.

1.3*

A Senhora D, Joaquina da Madre de Deos Leite de Souza,

Irmã ^2." da antecederUe
,
que lãobem se recolheo a este Mos-

teiro no fallecimenlo de seu Pai , e nelle he Secular.

Estas noticias do Mosteiro de Santos forão extrahidas nâq
só dos Autores que vão citados, e Gazelas antigas que se achão
jia Biblioteca Nacional, mas lãobem dos Livros que franqueou

benignamenle para este fim, e das informações verbaes quedeoo
aciuul Reverendo Prior do mesmo Mosteiro.

N.B. A |). 6, 1.10— onde selê— sempre — tóa-se— quasi sempre, e 1. 11,
aomie se lê — Corte— lêa-se— parte da Corte.

{*) Vide Arwores de Costado dos Titulares, por Barboza. Tom. 1.° a

foi. 83.

^*») Costados das Famílias Nobres do Porto e Província doMinbo^ pelo mes-
mo A. Tom. 2." a fui. 140.

m
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DOS TRES

TENENTES^. GENERAES^ LEITES
»

n

I X

^1 CONTEM A NiRRAÇÂO D0S PACTOS MAIS SALIEKTES DA LOKgA' CARREIRA ^
m & MILITAR DO GENERAL LEITE

, VISCONDE DE YEIROS ^ «^Ik.





MEMORIA GENEALÓGICA E BIOGRÁFICA

DOS TRES

DA CASA DE S. THOMÉ D AIiFAMA.

DIVIDIDA EM DOUS VOLUMES

COMPREHENDENDO

O 1/

A OascripçSo topográfica e histórica da Villa de Veiros, com a genealogia
dos lEITBS

, acompanhada de uma Arvore de Costado da mesma
Familia , seguida de Peças justificativas

, que a comprovam

,

extraídas de Documentos authenticos , e de Authores
do maior credito , e ornada com difi^erentes

Estampas.

E o 2.-

A Biografia ou Necrologia do visconde de veiros , com a narração
dos factos mais salientes da sua longa carreira militar.

LISBOA
NA IMPRENSA NACIONAL.

1841.







La Patrie Va tovjours trouvé

dans le chemin de l'honneur,

et elle peut dire de lui avec assuraiice ,

quil a ett comme Bai/ard,

Chevalier sans peu?', et sans reproclie.

* * *



QOE CONSULTÁMOS E DE QOE NOS SERVIMOS

PARA A COMPOSIÇÃO DESTA

MEHOKIA BIOGKAFIGIA E GEHEALOOIOA
DOS TRES

TENENTES GENERAES LEITES
Hás qmts os cmxoíos €ntoves ^oírfin vk rom í>ifusáa

0 íjuí sónifuíe nãia se ac\)a xtsnmi^o.
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1

12

13

14

16

A
XXcADEMiA dos Humildes, por D. F. J. C. D. S. R.

B. H., foi impressa no anno de 1760.
Addiçòes ás noticias de Portugal de D. José de Barbo-

sa, compostas por Manoel Severini de Faria 1740
Agiologio Lusitano, pelo Licenceado Jorge Cardoso. 1652.
Aluianaks desde que se publicaram.
Anno Histórico, Diário Portuguez, pelo P. M. Francis-

co de St. Mana Cónego deS. João Evangelista, 1744.
Arvores de Costado das Familias Titulares de Portu-al

por Jose Barbosa C. de F. Castello Branco issf
'

Azia Portugueza, por Manoel de Faria e Sousa, l666.
Bibhollieca Lusitana, doAbbade D. B. Machado 1741
Brazoes d'Armas da Nobreza, por Fr. Manoel de St"

Antonio e Silva, Religioso da Ordem de S. Paulo
que tinha o Privilegio de ser quem os ordenasse por
Provisões dos Senhores Reis D. João V, e D. José L= Manuscripto. = '

Cathalogo Histórico dos Cardeaes Portuguezes, por D
Manoel Caetano de Sousa.

Chronica d'£l.Rei D. João IIÍ, por Francisco d'Andra-
de, Cbronista-Mór

, 1613.
Chronica d'El-Rei D. Manoel, por Damião de Goes, 16

1
9.

Chronica d El-P.ei D. Sebastião, por Fr. Bernardo da
Cruz, publicada por A. Herculano, 1837.

Chronica dos Franciscanos, pelo Padre Fr. Manoel da
Esperança, desde 1656 a 1666.

15 Collecção de Noticias para a Historia e Geografia das
Nações Ultramarinas; publicada pela Academia Real
das Sciencias, em 1825.

Collecçáo das Ordens do Dia do Marechal General Mar-
quez de Campo Maior, e do General Leite, quando
Commandante interino do Exercito.



17 Commentaiio á Ordenação do Reino, por Manoel Al-

ves Pegas, em 1691 , e Pegas de Maioratus , 1741.

18 Corografia Portugueza, pelo P. Antonio de Carvalho da

Costa, Clérigo' do Habito de S. Pedro, 1706.

19 Décadas de João de Barros, 1628.

20 Descnpção Geográfica e Politica dos Reinos de Angola

e Benguella, publicada pelo Commendador João Car-
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CAPITULO L

RANcisco de Paula Leite de Sousa, nasceu etn
Lisboa a 7 de Março de 1747 , e foi baptisado na Parochía
de S. Thomé d'Alfanria junlo á sua Casa Paterna. Seus pro-
genitores fôrarn tão distinctos por origem , como pelos ser-
viços feitos á Patria. Era pela ordem do nascimento filho
XX de José Leite de Sousa, do Conselho d'EI-Rei D. José,
Fidalgo Cavalleiro de sua Real Casa, Commendador da Or-
dem de Chrislo, Tenente General dos Reaes Exércitos, Go-
vernador da Torre do Outão , Capitão General da Praça
de Mazagão em Africa, (1) e de sua mulher D. Maria An-
tónia Pereira de Foyos Ferrão de Castello Branco, Senho-
ra dos Morgados de Foyos, e de Ferroes Castellos Brancos,
Padroeira da Capella de Santo Antonio, Hospício e Enfer-
maria dos Padres Arrabidos na Villa das Caldas; e da no-
tável Sachristia da Igreja do Convento da Graça de Lisboa, g»;

como herdeira e successora dos Bens, e da Commenda em vi-
das

, de Santa Maria de Maçã e Penascoxo na Ordem dc
Christo, de seu Tio Mendo de Foi/os Pereira, do Conselho de
Sua Magesíade , Enviado á Corte de Madrid , e Secretario
d"Estado d' El- Rei D. Pedro II ; e moradora na sua refe-
rida Casa de S. Thomé d' Alfama; como tudo miudamente se
Irala na 1.^ Parte desta Memoria , bem como de sua illus»

tre ascendência.

(1) Filho 3.» da Caza e Morgado de Leites de Santarém, irfstitiiido em 25
de Março de 1488, e que hoje possue e representa João d'Almada Qoadros
Sousa e Lencastre, 1 Barão e XI Senhor de Tavarede. (Vide no Cartório da
Igreja de S. Nicoláo de Santare'ni, Memorias, e Instituição do referido Morgado
jjor Branca Eannes , a CavaJleira , mulher de Diogo Vaz Caminha, Cavalleiro
da Gaza Real.

1
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Teve Francisco de Paula Leile de Sousa, o Filhamenlo
de Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, que por sen Pai lhe

competia, passado por Alvará de 7 de Abril de 1755 (1).

Logo nos seus primeiros annos deu não leves indícios

de quanto era afeiçoado ás Armas, achando para as seguir,

em si a inclinação, e em seus maiores exemplos, que em
tudo soube imitar correspondendo o seu procedimento á No-
breza herdada , como pela íiel narração da sua vida se co-

nhecerá. Em 5 de Março de 1762 (Reinando o Senhor D.
Jose) sentou praça no Regimento deCavallaria do Cáes (de-

pois N." 7), então aquartelado em a Villa de Veiros, e na
Companhia de que era Capitão seu irmão mais velho Fernão
Pereira Leite de Sousa e Foyos

,
que morreu Tenente Ge-

neral.

IS 'aquella Villa, pouco tempo depois de assentar praça,
leye um desafio de que ficou victorioso, provando o seu va-

lor por ser o adversário um moço muito forçoso corn quem
se bateu em leal combale.

No anno seguinte de 1763 a 6 de Julho passou para o
serviço da Real Armada, em Guarda Marinha por Patente
de Sua Magestade. (2) Nesta qualidade fez Ires embar-
ques, e foi a três differentes Comraissôes ;= a 1.^ em a Náo
N. S.'' da Natividade, de que era Commandante o Capitão
de Mar e Guerra Bernardo Carneiro de Alcaçova , em que
empregou 5 raezes, e 21 dias do anno de 1764;= a 2.* em
a Náo N. S.* do Bom Successo , Commandante Jose' San-
ches de Brito então Capitão de Mar e Guerra, em que gas-

tou outros 5 mezes e 15 dias do anno de 1766 no serviço de
Guarda Costa, e Cruzeiros ;= e a 3/ em a Náo N. S.* de

l|^5ele'm (3), que a cargo de Bernardo Ramires Esquivel, en-
'feo Capitão de Mar e Guerra, sahio de Armada, e a Maza-
gâo, gastando 11 mezes, e voltando a Lisboa em 30 de Mar-
ço de 1769; o que tudo, bem como o mais que ao diante

se descreve , consta de suas Fes de Officio.

Sendo preciso fazer um reconhecimento ao inimigo jun-
to á dita Praça de Mazagão, Francisco de Paula Leite vo-

luntariamente se offereceu para isso, e mettendo-se em um

(1) Vid. Liv. 19 da Matricula dos Moradores da Caza Real a fl. 150.

(t) Registada no Liv. lOfi da Secretaria de Guerra a fl. 156, e nas mais

partes dí) costume.

(3) N.B. A Náo N. S.» de Belém foi constrnida no Pará em 1766 , li-

nha, 50 peças d' Artilheria , e 167 pés de comprido. — Vide Apontamentos do
Lente d'Academia de Guardas Marinhas, José Corrêa da Coita.
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escaler com alguns marinheiros que lhe pareceram mais ex-
perimentados, e decididos, mandou remar para o inimigo
persuadindo-o com certos signaes que hia fazer alguma pro-
posta, e depois d'estar muito próximo, tendo feito as ob-
servações convenientes, e examinado o que se lhe ordenou,
virou de bordo, e sendo então percebido o seu estratagema
pelos Mouros, lhe fizeram terrivel fogo de que teve a fortuna
de se livrar, por entre o fumo que se condensou, e fazendo
força de remo, o que foi classificado como uma façanha
atrevida.

Despachado Tenente do Mar das Náos d'Arma<la Real
por Patente de 15 de Novembro de 1768, (1) com este Pos-
to foi a quatro differenles Commissôes ;

— a 1/ embarcando
em a Náo N. S/ de Belém, que a cargo do Capitão de
Mar e G uerra Jose Sanches de Brito, saliio de Armada para
serviço de Guarda Costa, em 13 de Setembro de 1769, e
volto u a Lisboa em 26 de Outubro seguinte ^ rzr a 3.* em a
Fragata N. S/ da Nazaret, a cargo do Capitão de Mar e
Guerra Guilherme R-oberls, que sahio de Armada a cruzei-
ros em Q8 de Setembro de 1770, e recolheu em 28 de No-
vembro do mesmo anno;zr=a 3/ em 7 de Outubro de 1771.
Embarcado na Fragata S. João Baptista, do commando do
Capitão de Mar e Guerra João NicoJáo Senekle , andando
9 mezes no serviço de Guarda Costa. A 28 de Janeiro de
1774 foi armado Cavalleiro da Ordem de Christo na Igreja
de N. S.* da Conceição dos Freires de Lisboa pelo Caval-
leiro Jose Sanches de Brito, era virtude do Alvará de Mer-
cê de 5 do mesmo mez e anno, (2) Seguio-se a 4.* Com&iis-
sâo para a qual embarcou em o dia 9 de Fevereiro do dito
anno de 1774 em a Náo N. S/ da Madre de Deos

,
que se

armou a cargo do Capitão de Mar e Guerra Jose Sanches
de Brito, e foi na expedição de Officiaes que o Governo
mandou para os Estados da índia, para se estabelecer e re-
gular o Departamento da Marinha de Goa, e fazer entrar
em obediência, sugeição, e respeito os Maratás contra as suas
agressões summamente prejudiciaes ao nosso commercio; e
nestas emprezas muito se distinguio, voltando a Lisboa com
escala pela Bahia em 22 de Julho de 1780, gastando nesta
importante Commissão 6 annos, 6 mezes, e 9 dias.

Neste mesmo anno de 1780 (Reinando a Senhora D^

(1) Registada no Liv. 111 da Secretaria de Guerra a fl. 10.
i^) Vid. Liv. da Ghancellaria da Ordem de Christo a fl. 155.

1 #
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Maria I.)> foi promovido ao Posto de Capitão Tenente (í)

embarcando em a Náo Santo Antonio e S.Jose, que a car-

go do Capitão de Mar e Guerra, Antonio José de Oliveira,

sahio na Esquadra coramandada pelo Coronel de Mar, Ber-

nardo Ramires Esquivel, em 7 de Julho de 1781, fazendo o

embarque nesta Náo por Aviso do Ministro da Guerra de

11 de Janeiro do mesmo anno, passando da Fragata S.João

Baptista para onde por Aviso de 23 de Outubro de 1780

havia sido mandado fazer serviço. (9,) Em 25 d'Abril de

1783 embarcou em a Náo N. S.* do Bom Successo, a car-

go do Capitão de Mar e Guerra, José da Silva Pimentel,

que síihio de Armada, e se recolheu a Lisboa em 12 de Ju-

lho do dito anno, tendo andado 2 mezes e 17 dias no servi-

ço de Guarda Costa, e Cruzeiros.

Todos os serviços referidos constam de uma Certidão

passada na Contadoria da Marinha a 31 de Março de 1784,

notada a fl. 146 da lista 6.', em que se mostra ter até áquel-

le tempo 20 annos, 8 mezes , e 2 dias de serviço contados

de 29 de Julho de 1763; a saber:— 5 annos, 5 mezes, e

16 dias na qualidade de Guarda Marinha;— 11 annos, ^
mezes, e 12 dias na de Tenente do Mar:— e 3 annos, 5

meaes, e 4 dias na de Capitão Tenente, incluindo 9 embar-

ques, em que entrava um a Mazagão , outro ao Estado da

índia, 'Bahia etc. E continuando no mesmo Real Serviço

embarcou em 13 de Julho de 1784, por ordem expedida pe-

lo Marquez d'Angeja, Capitão General d'Armada Real, em
a Náo N. S.'' do Bom Successo, do commando do Capitão

de Mar e Guerra José de Mello Brayner, que fez parte da

Esquadra que se aprestou commandada pelo Coronel de Maf
Bernardo Ramires Esquivel , indo de soccorro da Armada
Hespanhola contra a Praça d'Argel, d'onde voltou a Lisboa

cm 21 de Setembro seguinte, havendo-se Francisco de Pau-

la Leite coberto de gloria naquella arriscada Expedição, em
que lhe coube o ir n'uma barca bombardeira, (3) que foi

mandada agregar á referida Náo, para bombardear a Pra-

ça, o que por differentes vezes executou, não obstante a vi-

víssima opposiçâo que lhe faziam as baterias de terra e uma

(1) Vide Gazeta de 3 d'Oiihibro de 1780, n.* 40 na Bibliolheca Naeio-

Ba) A Patenie tem a data de 30 de Setembro de 1780, vide Liv. 116 da

Secretaria de Guerra a fl. 97.

(2) Vide Gazela de 4 de Novembro de 1780, em Supplemenlo.

(3) Tí.B. O Serviço feito nas Bombardeiras é muito mais perigoso do

qse nas Canhoneiraí porque aquellas sào deecubertas , e sem repare algum-
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linha de 80 Barcas canhoneiras Argelinas. E' de saber, que^

em 1784 foi para a conquista d'Argel uma Esquadra com-
posta de 130 embarcações, em que se contavam 9 Náos de
linha (4 Hespanholas , 2 Portugnezas, 2 JVapoliianas , e 1

Maltezà) e 10 Fragatas (4 Hespanholas ^ 2 Portugue%as , 2
Napelitanas, e 2 Maltezas). Sendo Commandante Geral o
Almirante da Armada Real Hespanhola, D. Antonio Bar-
celo. Sahiram os nossos Navios de Lisboa a 19 de Junho da-

qnelle dito anno, a 22 do mesmo mez fundearam na Bahia
de Cadiz , a 23 fizeram-se á vella embocando o Estreito era

a noite dpsse mesmo dia, e ás 12 horas passaram por Gi-

braltar, dirigindo-se a Carlhagena onde ancoraram, e havia

também fundeado parte da Esquadra combinada; a 28 sa-

hiram d'alli , e lendo a maior parte da Expedição entrado

e ancorado na Bahia de Argel a 9 de Julho, a nossa Es-
quadra

,
que se havia apartado, chegou alli no dia 12 em

que as forças combinadas executaram o primeiro ataque con-

tra a Praça, conseguindo pôr fogo á Cidade, que se vio ar-

der em duas partes por muito tempo, e fizeram voar quatro

lanchas inimigas. Aquelle, assim como mais sete seguintes-

ataques, foram exe*cutados com a maior promptidâo, e in-

trepidez, principalmente pelas lanchas bombardeiras e ca-

nhoneiras, servindo os Navios para lhe fornecer gente, e mu-
nições , e cobrir a sua retirada; e assim ellas se avançavam
por entre um chuveiro de balias de calibre 24 disparadas
das Fortalezas, e Baterias formadas em tanto numero, e tal

ordem que excedia tudo o que se podia suppôr pelas infor-

mações que havia ; e debaixo daquelle fogo de terra sahiam
ap encontro das nossas grande quantidade de lanchas inimi-

gas, disparando copioso numero de bailas, e bombas, ex-

pondo-se os atacantes a todo aquelle fogo a peito descuber-
to , com tal actividade que sempre o numero dos tiros da
nossa parte excedeu muito o dos inimigos. A Esquadra Por—
tugueza cumprio sempre as ordens do Almirante Barcpló,
qne não cessava de fazer-lhe os bem merecidos elogios nos-

Offi^'os que derigia ao seu Governo , relatando o estrago

que cauzára ao inimigo em vários Fortes, e Baluartes da
Praça. Foram 8 os ataques que successivamente se deram/
desde o dia 12 ate ao dia 21 de Julho , em cuja madrugada
sobrevindo uma espessa névoa, nâo pode dispôr-se o ataque
como o Almirante havia projectado; pelas 8 horas dessipan-

do-se o nevoeiro viram-se 67 lanchas inimigas postadas ao *

Norte contra as nossas bombardeiras, eoa consequência

/
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que mandou Barcelo formar a linha, e avançar as Artilhei-

ras, o que fizeram sem embargo dos inimigos se havere:qi

adiantado, e começado a disparar; pelas 9 horas algumas
Bombardeiras nossas, julgando estar dentro do alcance, prin-

cipiaram o fogo, seguindo-as as mais por haverem equivo-

cadamente, em razão do denso fumo que rodeava a nossa

linha, entendido, que se lhes havia feito signal para isso, e

posto que o Almirante procurasse fazer suspender o fogo,

por não estarem as lanchas na necessária distancia da Pra-

ça , como estas se achavam a tiro de metralha das inimigas,

e occupadas em fazer contra elias um vivíssimo fogo , não

lhes pode fazer saber a sua determinação; assi:m carregando

valorosamente as nossas lanchas sobre as inimigas, estas re-

trocederam pelas 9 horas e 20 minutos ; mas como era des-

necessário tal empenho, o Almirante fez signal para se re-

tirarem, e assim cessou o fogo d'uma e outra parte pelas

11 horas. Todos os ataques foram tão vigorosos, e tão bem
dirigidos, que a não terem os Argelinos tantas lanchas ar-

madas, e a cargo.de homens tão inteligentes a Praça fica-

ria de todo arrazada.

Neste 8." ataque morreu o Guarda Marinha Porluguez,

Prudencio Rebello , e fôram feridos dous Marinheiros lam-

bem nossos da lancha N." 7. Na tarde desse dia 31 convo-

cou o Almirante todos os Commandantes dos Navios da

Esquadra para deliberarem , se seria conveniente continuar

os ataques, e todos assentaram que,, vista a superioridade de

forças com que se havia opposto o inimigo, não pedia a

prudência que se prosseguisse , e por isso- no dia 23 de Ju-

lho se fez a Esquadra á vella, ficando assim malograda

aquella empreza, e veio ancorar a Carthagena do Levante a

26 do mesmo mez. (1) Neste ancoradouro do Departamento

da Marinha teve Francisco de Paula Leite certas contesta-^

ções com outro Official , fazendo-lhe injustiça o seu Com-
roandante, talvez por mal informado , e isto lhe produzio

grave desgosto por ser Official de honra, e nesses pontos

muito melindrozo; e sabido o caso pelo Almirante Hespa-

nhol , lhe disse em alta voz, e na presença de muitos OíB-

ciaes z=z a Eia D. Francisco de Paula
, já que os Portugue-

5ics nâo aitendem ao merecimenio , e ao valor que vós tendes,

(1) Vide Gazetas de 6 de Julho, N.° 27; — de 13 do dito mez, N.°

28, ;— de 20 do mesmo, N..° 29;— de 27, N." 30;— de 17 d' Agosto, N."

33; — e os Supplementos ás mesmas Gazetas, de 30 de Julho, 10, e 13 de

Agosto, tudo do anno de 1784: — na Bibliotheca Publica.

/
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eu vtú convido para o semiço do meu Soberano que sabe pre-
mear , e dcslinguir os Officiaes beneméritos

, e valentes como
vós ; eu rne encarrego com gosto, dc dar os passos precisos pa-
ra isso: íi Ao que Francisco de Paula Leite briosámènle res-
pondeu?? — que ninguém, era mais justo do que S. Magesta"
de Fidelíssima^ e que de estar no seu Real Serviço tinha mui'
ta satisfação , e confiadamente esperava lhe faria justiça de'
pois de ter verdadeira informação da sua conducta.

Nào foi haidíida com effeilo lai esperança, por quanto
na sua volta, sendo apreciados, como tanto mereciam, os
seus feitos , foi despachado por Decreto de 28 de Setembro
de 1784, e Patente de 12 d'Ontubro do mesmo anno , Ca-
pitão de Mar e Guerra das Náos da Real Armada. (J) No
dia J2 de JuJIio de 1785 tomou o commando da Fragata
N. S.* do Bom Despacho, Cisne, (2) e sahiu de Barra em
fóra jurilamenle com a Fragata 'JVitào , do commando de
Francisco de Betencourt Prestrello no dia 14 do dito mez

,

(3) dirigindo a sua derrota ás Ilhas dos Açores, a fim de
comboyar, e dar protecção aos Navio? Porlúguezes vindos
da Azia, e do Brasil, ate á Bahia de Cascaes, voltando de-
pois a estabelecer-se nos sitios aonde melhor convinha, pa-
ra preseverar as Embarcações Portuguezas de encontros cora
os chavecos Argelinos que infestavam o Oceano; em cuja
Commissâo empregou 3 mezes, e 6 dias ; e recolheu a Lisboa,
d*onde por ordem de S. Magestade de 25 d'Oulubro do di-
to anno novamente tornou a sahir commandando a mesma
Fragata em companhia da Tritão, sahindo no dia 12 de
Novembro comboyando uma frota de Navios mercantes (4)
e também na perseguição dos chavecos Argelinos, fazendo
derrota pelas Costas deste Reino, e seguindo até ao Cabo
de Santa Maria, voltando depois de limpa a Costa ao por-
to de Lisboa em 20 de Dezembro ; ate que por Aviso de 30
de Março do seguinte anno de 1786 sahio (a 24 d'Abril) de
Armada, na referida Fragata prosseguindo em igual Com-

(1) Vide Supplemento á Gazela de 16 d'Outubro de 1784; e Almanak
de 1788. — A dita Pàlente se acha registada no Liv. 118 da Secretaria de
Guerra a fl, 221,

(2) Supplemento á Gazela de 15 de Julho de 1785.

(3) N.B. A Fragata Trilào de que acima se falia, linha 40 peças d'Ar-
tilheria, e aFragata N. Sr.^ do Bom Despacho Cisne, .^6 peças d'Arlilheria

,

e 147 pez de comprido; fôram ambas conslruidas em Lisboa: a 1.* em 1776,
e a 2.* em 1777. Vide Apponiamentos do Lente d' Academia dos Guardas
Marinhas , José Corrêa da Costa.

(4) Vide Gazeta de 15 de Novembro de 1785 , 1SI.« 46.
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missão (1) de correr a Costa, e dar protecção aos Navios de

Cotnmercio , recolhendo-se a Lisboa em 15 de Julho
; jun-

tando ao tempo de serviço já contado mais estes dous an-

nos, e 9 mezes, como consta de outra Certidão passada na

Contadoria da Marinha a 31 de Dezembro de 1786, e nota-

da a tl. 65 do Liv. 10.°

Em 23 de Fevereiro de 1788 sahio para o Brasil, com-
mandando a Náo N. S.* de Belém (3) para trazer os Reaes

Quintos ; levando a bordo os Governadores e Capitães Ge-
neraes D. Fernando José de Portugal, {depois Marquez de

Aguiar) para a Bahia; —Visconde de Barbacena, para Mi-

nas Geraes ; — e D. Bernardo José de Lorena, {depois Con»

de de Sar%edas) ,
para S. Paulo, com ordem de deixar o

primeiro dos referidos Governadores na Bahia, e continuar

viagem até ao porto do Rio de Janeiro, onde desembarca-

riam os de Minas Geraes , e S. Paulo , o que tudo assim

cumprio, e no Rio de Janeiro entregou, logo que chegado-

foi , os Oíficios de que hia encarregado ao Vice-Rei , e fi-

cou ás suas ordens em quanto alli detido, tratando de re-

ceber os Reaes Cofres , e cabedaes das Partes , como tam-

bém o Capitão General que acabava do Governo de Minas

Geraes, Luiz da Cunha de Menezes, o que verificado pros-

seguio viagem ao porto da Bahia onde recebeu todo o di-

nheiro, e remessas destinadas para a Praça de Lisboa, e

bem assim o ex-Governador e Capitão General daquellaCa-

pitania D. Rodrigo José de Menezes; e seguio para Lisboa,

onde chegou a 14 de Dezembro de 1788, (3) e logo que en-

trou no Tejo, recebeu um Aviso do Ministro da Marinha,

Martinho de Mello e Castro, para não consentir que pessoa

alguma sahisse de bordo da Náo do seu commando , nem
os Cofres dos Reaes Quintos, antes de se fazer a visita do

Ouro, e o Ministro encarregado dessa deligencia ter dado

por desembaraçada a Náo, e remettido para a Casa da

Moeda os referidos Cofres. Nesta importantissima Commis-

são, em que Francisco de Paula Leite conduzio a salvamen-

to mais de oito milhões em dinheiro, e muitos diamantes de

grandíssimo valôr, empregou 10 mezes, e 20 dias.

Serviços tão assignalados não podiam deixar de ser de-

vidamente avaliados pela indefectivel justiça da Senhora D.

(1) Supplemento á Gazeta de 5 de Maio de 1786.

(2) Vide Supplemento á Gazeta de 25 de Fevereiro de 1788.

<3) Vide Gazeta de 16 de Dezembro de 1789, N.' 51.
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Maria I. que lhe fez Mercê

, por Declreto de 5 de Novem-
bro de 1791, da Capella da Coroa da invocação de S. Fran-
cisco d'Elvas, que constava de bons prédios urbanos den-
tro da mesma Praça, umas casas tão nobres que foram des-

tinadas para alojamento do Conde Reinante de Lippe, quan-
do esteve em Elvas, e excellentes olivaes nas suas visinhan-
ças ; constando do Diploma ter feito ate áquelle tempo treze

embarques, e sido encarregado de Commissões importantes
em que se houve sempre com muita honra e destincçào, sem
nota alguma, e contando ale' alli vinte e tres annos e cinco
mezes de serviço. (1)

Seja-nos permittido aqui notar que cora a morte de
Francisco de Paula Leite , ficou a sua familia privada da
referida Capella, que lhe havia sido dada por serviços tão

relevantes, por quanto elle cuidadoso só do serviço mili-

tar não tractou opportunamente da sobrevivência delia a des-

peito mesmo das rogativas de seus amigos, que o instavam
a que se lembrasse de despachar em sua filha herdeira os

seus grandes serviços, ate' para lhe fazer um património,
por quanto era um filho segundo q"'e não tinha casa ; po-
re'm fazia timbre de olhar com indifferença e despreso para
os thesouros com que podia enriquecer-se , e deixando por
herança somente a honra mais acrisolada, nunca pediu cousa
alguma: por mais de uma vez lhe disse o bondoso Rei,
o Senhor D. João VI, que queria despachar suas duas filhas,

eque fallasse de sua parte ao seu Ministro da Fazenda; po-
rem Leite, inalterável no seu systema , nunca o fez, sendo
o resultado o ficarem apenas com uma pensão tão insignifi-

cante, qual a de 150$000 réis (2) (hoje reduzida a 105^000
réisj incomparavelmente menor do que outras que obtiveram
nos mesmos tempos, com pouca differença, as filhas dos mais
Tenentes Generaes, que com menores serviços não foram
tão austeros em pedir; e para que assim mesmo se verificasse

essa diminuta pensão, foi necessário que ElRei o ordenasse
positivamente ao Conde da Póvoa. Levava a tal excesso o
seu desinteresse, que até recusou habilitai-se para herdar a
parte que lhe devia caber no expolio, e bens livres de sua
Prima Viscondessa de Condeixa, estando aliás no mesmo grau
em que se achava sua Prima D. Antónia de Quadros, Senhora
de 'Javarecle (que lhe succedeu nos Morgados)

^
dizendo, que

quem herdasse os Vínculos, ficasse também com os Bens-Iivres.

(1) Vide Documento nas peças justificativas.

(2) Vide Documento nas peças justificativas.

'i
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.Achámos entre os papeis de Francisco de Paula Leite

uma Carta muito judiciosa a similhante respeito, escripta do

Rio de Janeiro, (quando alli se achava o Senhor D. João

VI.) por um seu antigo e distincto Camarada de JVlarinlia,

que inda existe, mas cujo nome nao declarámos por náo sa-

bermos se será de seu agrado; a qual finalisa com asegumte
quadra do nosso Sá de Miranda, em que perfeitamente se

descreve o caracter de Francisco de Paula Leite

« Homem de im s6 parecer

,

íi D^um só rosto , uma só fé,
« antes quebrar

,
que torcer

,

a JEllô tudo pode ser,

« Mas de Corte homem não é. (l)

Cumpre porém que não nos desviemos muito do fio da

nossa historia, que devemos seguir chronologicamente, assim

prosseguiremos nella.

Infestava grande numero de Corsários o JVlediterraneo e

mesmo a nossa Costa com atrevimento maior que de piratas,

e desejando o Governo de Portugal pôr um freio aos Barba-

rescos , fez sair no dia 22 d'Abril de 1791 , a cargo de Fran-

cisco de Paula Leiíe, a Fragata Tritão (2) (de que se lhe ha-

via entregado o commando por Aviso de \1 de Março do dito

anuo) , a crusar no Estreito onde se conservou quatro mezes
e dezesete dias , havendo desempenhado fielmente as ordwis

que recebera, e tido a felicidade de concorrer activamente,

durante aquelle tempo, para atalhar o damno que da pirata-

ria resultava ao Commercio, e ao Estado.

Devia o referido Navio do commando de Francisco de
Paula Leite fazer parte d'uma Esquadra compo&ta das Fra-

gatas Minerva, e Fénix, Brigues Voador, e Lebre, com a

ISláo Meduza , em que ía o Commandante, que era o Chefe
d' Esquadra José de Mello Brayner, e que saio de Lisboa no
dia 28 do mesmo mez d' Abril debaixo d'um temporal de vento
norte, tal, que impediu desembarcarem os Pilotos da Barra;
o seu destino era de parte ficar no Estreito, no supradito

exercido, e outra parte entrar no Mediterrâneo, para alli

desempenhar Commissoes, que se diziam muito importantes,

e que não tiveram todo o eífeito pela prematura morte do
referido José de Mello Brayner accontecida tm frente de La-

(1) Vide Obras de Sá de Miranda, Tom. 1.°, na Carta primeira a EI-
Bei D. Joào III. , Verso €4." a foi. 205.

(2) Vide Gazeta de 3 de Maio de 1791 ^ N." 18.
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gos na occasião delle ordenar passassem à falia os Navios da
Esquadra, a fim de desembarcarem os mencionados Pilotos (l).

Estava José de Mello encostado asotavento da retranca,
e vindo a Fragata Minerva , do commando do Capitão de
Mar e Guerda Antonio Januário do Valle, passar próximo á
Náo Chefe, que naquelle momento caía de ré, por se achar
com o velacho sobre, pegou um ovem da enxárcia da gata
jia ponta da dita retranca, e arrebatando a foiqueta de ferro,

correu a mesma retranca, esmagando o peito do Chefe de
encontro a um obuz montado na grinalda da JNáo.

JNesta occasião recaiu em o dito Antonio Januário do
Valle o cominando da Esquadra, o qual chamou a Conselho
os Comraanduntes dos JS'avios delia para se traclar do destino

que se havia dar ao corpo do fallecido, e sendo alguns de
V to que se lançasse ao mar; Francisco de Paula Leite, apesar
de ter tido motivos fortes para deixar, havia muito tempo, de
ser amigo de José de Mello, se oppoz vigorosamente, dizen-
do que se adiavam a pouca distancia da baíiia de Lagos, e

que alli devia ser conduzido, e dar se-lhe sepultura com as

honras e decência devida á sua illustre qualidade e gradua-
ção ; e prevalecendo o seu voto, assim se verificou, gran-
geando por este e outros rasgos de sua grandeza d'alma,
novos créditos d'honra, e de probidade; e recolhendo*se a
Liiboa no dia 9 de Setembro do dito anno com a Esqua-
dra. (2)

Tornou Francisco de Paula Leite (3) por aviso passado
pelo Ministro da Matinha Martinho de Mello e Castro, com
data de 28 d'Abril de 1792 a embarcar por Commandante da
Isíáo Rainha de Portugal, ou Capitão da Bandeira, como lhe

chama a fé de officio ,
por ir a bordo delia o Commandante

Geral da Esquadra de que fazia parte
^
que era José Sanches

de Brito, entoo Chefe d'Esquadra, e a qual saiu de Lisboa
no dia 16 de Junho de 1792 a cruzar para o Estreito, e de-
pois a Nápoles e Sardenha; e cuja Esquadra se compunha
da referida Nào, (4) da Fragata de Guerra Princeza do Bra-
zil, commandada pelo Capitão de Mar e Guerra Marquez de
JNiza; e dos Bergantins Lebre, Voador, e Serpente, com-
maridados o primeiro pelo Capitão de Fragata Alvaro Sanches

(1) Vide Gazela de 10 de Maio de 1791 , N.* 19.

(2) Vide Gazeta de 13 de Setembro de 1791, N.° 37.

(3) Francisco de Paula Leite
,

Capitão de Mar e Guerra , Vide Alma-
naks de 1788 a 1795.

(4) Gazeta de 19 de Junho de 1792, N." 85.

2 #



12

de Brito; o segundo pelo Capitão Tenente João Gomes da

Silva Telles, e o terceiro pelo Capitão Tenente Antonio da
Kosa.

Ia esta Esquadra primorosamente equipada, e com Oí-
íicialidade a mais escolhida. Chegada a ISapoies, na manhã
de J9 de Julho foram apresentados a Suas Magestades pelo

Ministro de Portugal osOfficiaes delia, e bem assim D- Lou-
renço de Lima, ( uíiimamente Conde de Mafra, e que nessa

occasião foi Enviado Extraordinário, e Ministro de Sua Ma-
gestade Fidetlissima para a Corte de TurimJ ; sendo inexpli-

cável a benevolência com que todos foram recebidos por Sua
Magestade, e a maneira obsequiosa com que aquelle Sobera-

no os tractou quando no dia seguinte foi a bordo das Em-
barcações Portuguezas, dando os maiores signaes de satisfa-

ção pela boa ordem que nellas devisava , e convidando os

Commandantes para naquelle mesmo dia jantarem ásua Real
Mesa, (1) bem como a D. Lourenço de Lima; ao Ministro

de Portugal José de Sá Pereira de Menezes (depois Visconde
d'Alverca, e segundo Conde d'Anadia) ; e a seu Sobrinho o
Cavalheiro Paez; levantando se o mesmo Soberano no acto

de terminar o jantar para fazer em pé uma saúde a Sua Ma-
gestade Fidelissima, e Real Família Portugueza. (2) Tornan-
do os Commandantes das Embarcações da Esquadra a ter a

honra de jantar no dia 29 com aquelle Monarcha na Sua Real
Corveta, edignando-se Sua Magestade- de aceitar um explen-
dido e delicadíssimo jantar que deu o Marquez de Niza em
a Fragata do seu Commando no seguinte dia 30. (3) Em a

noute de 5 d'Agosto foi Sua Magestade a bordo da JNáo Ca-
pitania da dita Esquadra Portugueza, a qual se achava ad-

iniíavejmente illuminada, e com a boa ordem, limpeza de
baterias, e asseio do costume; e na mesma noute tinha o
Chefe d'Esquadra, com Francisco de Paula Leite, feito prepa-
lar com grandeza e profusão uma excellente ceia que Sua
Magestade aceitou, mostrando o maior prazer com o agra-
dável expectaculo dos noctornbs signaes que fez a Esquadra
por meio de fogos de artificio, que eram alli absolutamente
desconhecidos. (4) O luzimento e conducta das guarnições,
e belleza dos ís^avios Portuguezes foi tão applaudida pelo
Soberano, e habitantes de Nápoles, que deu motivo ao Rei

(1) Vide Gazeta de 28 d' Agosto de 1792, N.° 35.

(8) Vide Supjilemenlo á Gazela de 31 d'Aíro.sto de 1792.

(3) Vide Gazeta de 11 de Setenvftro de 1792, N." 37.

(4) Vide Gazela de 18 de Setembro de 1792, N.° 38.,
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escrever uma Carta ao Sr. D. João VI. (então Principe),.

manifestando-lhe a satisfação que Jhe causara a recepção, e

vista da nossa Esquadra; cuja Carta foi apresentada a Sua
Alteza Real no dia 26 d'Agosto daquelle anno, pelo Marquez
de Galatoni, Ministro de Nápoles. (1)

Temos àvista o Suppiemenlo à Gazeta de 21 de Setem-
bro de 1792 em que se acha iranscripto um artigo de Nápo-
les de 14 d'Agosto, que diz o seguinte

:

« São por extremo grandes as attençòes coro que os nossos

Soberanos continuam a honrar os Officiaes da Esquadra Por-

tugueza surta neste Porto. O Marquez de Niza, e o Cava-
lheiro Paez partiram daqui a 7 do corrente para Ischia , no
intento de irem alii jantar com o Balio Almeida, o qual com
alvoroço os esperava ; antes porém de chegarem ao sitio di

Lácco , onde se achava o Balio, foram desembarcar na Praia

contigua à casa de campo do Rei para lhe fazerem os devidos

cumprimentos: Sua Magestade os recebeu immediatamente
sem ametior ceremonia, e pelo modo mais afável os convidou
para alli jantarem, accrescentando que, acabada a comida,
os conduziria no seu escaler até á casa do Balio, aquém de-

sejava conhecer pessoalmente. Com aquella benignidade que
é tão natural a este Monarcha: assim que chegou a porta do
Balio, pegou no braço do Cavalheiro Paez, dizendo-lhe que
o apresentasse ao Dono da Casa. Esta inopinada e Real visita

causou nos inlorpecidos nervos do Balio o mais favorável ef»

feito, ficando como encantado da incomparável afabilidade do
Monarcha, e dos elogios que lhe ouvia fazer à Nação Portu-
gueza em geral , e em particular á perfeita construcçáo eaceio
da Esquadra, e bello comportamento deseus Officiaes.» A 20
de Setembro se fez â vella a Esquadra do Porto de Nápoles,
onde, como temos dito, os Commandantes e Officiaes delia

receberam dos Soberanos as mais distinctas honras
, (2) e re-

petidos obséquios do General Acton ^ do Marechal Forte-

Guerri, e de muitas outras das principaes pessoas daquella

Côrte, sobre-saindo o magnifico jantar de ceremonia, que o
referido Ministro de Portugal José de Sá Pereira deu aos

mesmos Commandantes da Esquadra Poriugueza, Chefes da-

quella Côrte, e Corpo Diplomático, brilhando a profusão

,

delicadeza, e luzimento que caracterisava todas as festas da»

quelle Ministro. (3) A 8 de Novembro entraram no porto

(1) Vide Gazeta de 28 d'Agoslo de 1792, N ° 35.

_ (2) Vide Gazeta de 30 d'Oulubro de 1792, N.** 44.
'

(3) Vide Siipplemento á Gazeta de 31 d' Agosto de 1792.
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de Lisboa parte das Embarcações desta Esquadra, ficando a

Náo, e os Bergantins Lebre, e Voador no Estreito, (l) de-

pois no ancoradouro de Gibraltar, (2) e finalmente entradas

também em Lisboa a 21 de Dezembro do mesmo anno de

1792. (3)

No dia 23 de Março de 1793 embarcou novamente Fran-

cisco de Paula Leite por Commandante da Náo Santo Anto-

nio e José, que saiu unida á Esquadra commandada pelo

Vice-Almirante Bernardo Ramires Esquivél, indo de armada

cru?ar entre Cabos, e a diversas Commissòes; tendo antes de

partir tido a honra de ser toda a Officialidade delia admittida

a beijar a Mão ao Prinoipe Regente; (4) postando-se a mes-

ma Esquadra em duas linhas neste Porto desde a Junqueira

até Belera, para Sua Alteza Real a ver quando estava jà

prompia para dar á velia. (õ) Voltou Francisco de Paula

Leite a Lisboa, e teve logo por Commissáo o ír ao Porto

bui-car osdous Regimentos dlnfameria daquella Cidade des-

tinados ao Rousúllon, e para os conduzir levou debaixo das

suas ordens o Bergantim de Guerra o=Seni nome=(i Gale-

ra= Santos Martyres— e duas Charruas, entrando tudo a

salvamento neste Porto de Lisboa com quatro dias de via-

gem. (6)
Tornou Francisco de Paula Leite a sair de Lisboa em o

1." d' Agosto do referido anno de 1793, commandando a dita

jNáo Santo Antonio, (7) levando um Hiate às suas ordens,

tendo por objecto íi buscar à bahia de Lagos pane do Regi-

mento d'Artilheria do Algarve destinado para a mesma Cani-

panha do Houssillon, e com a supradita força entrou no Tejo

em o dia 15 do mesmo raez. (8)

Por Aviso do l." de Setembro daquelle dito anno de

1793 lhe foi ordenado que saisse no dia immediato, (o que

se verificou) na mesma Nao do seu Commando, com o Ber-

gantim o— Sem nome={9) dando Comboy â Náo da Índia

e aos Navios mercantes que se quizessem aproveitar delle

(1) Vide Gazela de 33 de Novembro de 1792, N.° 46.

li) Vide Supplemento á Gazela de 16 de Novembro de 1792.

(3) Vide Gazela de Lisboa de 25 de Dezeuibro de 1792, N.° 52.

(4) Vide Gazeta de 19 de Março de 1793, N." 12 ; e segundo Supple-

mento á de 23 do dito mez.

(5) Vide SnppJemeHlo á Gazela de 12 d'Abril de 1793.

(6) Vide Gazeta de 16 de Julho de 1793, N." 29.

(7) Viile Gazeta de fi d' Agosto de 1793 , N." 32.

(8) Vide Gazpta de 20 d' Agosto de 1793, N.° 34.

(9) Vide Gazeta de 10 de Setembro de 1793 , N.» 37,
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até á Ilha do Ferro, ultima das Canárias, que alli deixaria
a dita Náo e Navios prosseguirem para seus differentes des-
tinos, e voltaria em demanda das Ilhas dos Açores, tocando
quanto o tempo o permitisse os portos e enseadas de cada
uma delias, examinando se por alli se achavam refugiados
alguns JNavios mercantes Portuguezes, que conduziria debai-
xo de seu commando

; e o mesmo Comboy daria aosTSavios
Hespanhoes ou Inglezes que encontrasse, e o pedissem; e
que se nas ditas libas dos Açores houvessem marinheiros que
o Governador delias tivesse promptos a mandar para este Rei-
no, ou se alguns moços marítimos e robustos quizessem vo-
luntariamente vir servir em nossas Esquadras, tractaria de
conduzir todos os que podesse conter a Káo, e ainda o Ber-
gantim ; e que tendo-nos os Corsários Francezes feito varias
hostilidades, e apresado os nossos Navios, fazendo-nos de
tal modo efíectivamente a guerra, s-em a declarar, eile Fran-
cisco de Paula Leite, encontrando Corsários, ou Navios da
dita Nação, os tractaria como inimigos, atacandc-os, apre-
sando-os, e conduzindo-os ao porto desta Capital ; eque nisto
se occuparia por tempo de dous mezes, findos os quaes vol-
taria para Lisboa. Taes foram as instrucçÒes e ordens com
que Francisco de Paula Leite partiu, e que fielmente desem-
penhou.

Depois disto , tendo por Aviso de 28 d'Abril de 1794
tomado o commando da Iviáo Bom Successo, foi por outro
de 7 de Maio do mesmo anno mandado commandar a JSáo
Princeza da Beira que saiu do Téjo no dia 1£ de Julho da-
quelle dito anno de 1794, fazendo pane da Esquadra Portu-
gueza que foi de soccorro á Jnglaterra. (!) E' de saber que
em consequência de Tractados com a Grã-Bretanha

,
pelos

quaes o Governo Portuguez estava obrigado, saiu de Lisboa
naquelle referido dia uma Divisão Naval

,
composta dos se-

guintes Navios de Guerra: Náo Conde D. Henrique, de oi-

tenta peças, commandada pelo Capitão de Mar e Guerra
Daniel Campbel, JSáo Hainha de Portugal, de setenta e
quatro peças , commandada pelo Capitão de Mar e Guerra
Marquez de Niza, (2) Náo D. Maria 1., de setenta e qua-
tro' peças, commandada pelo Chefe de Divisão, Pedro Ma-

(1) Vide Mercúrio Historico-Politico~ e Litterario de Lisboa, de Julho
de 1794,

(2) N.B. A Náo Rainha de Portugal foi construida em Lisboa no an-
no de 1 790 , tinha cento e oitenta e um pés de cumprido , e as ditas setenta
e quatro peças.
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riz de Sousa Sarmento , Náo Princeta da Beira , de sessenta

e quatro peças , commandada pelo Capitão de Mar e Guerra

Francisco de Paula Leite, e ISáo Fasco da Gama, de se-

tenta e quatro peças, (l) na qual arvorou o seu Pavilhão o

Chefe d'Esquadia Antonio Januário do Valle, Comniandante

da Enquadra; das Fragatas Amazona, de quarenta peças, e

S. Rafael, de trinta e seis peças, commandadas pelos Capi-

tães de iMar e Guerra Filippe Arcorn, e José Maria de Me-

deiros, aquelle da primeira, e este da segunda, a qual naw
fragou na Ilha Branca: e dos Brigues Falcão, e Voador,

cada um de vinte e duas peças, commandados pelos Capi-

tães Tenentes Manoel de Jesus Tavares, e Daniel Tompson.

O seu objecto era unir-se á Esquadra Ingleza do Cora-

mando de Lord Howe para operar contra as Armadas da Re-

publica Franceza.

Foi a Nâo Princeza da Beira , do commando de Fran-

cisco de Paula Leite, o primeiro Navio da Divisão Naval Por-

tugueza que chegou aPortsmouth, effectuando os outros de-

pois a sua chegada a salvamento, como se conhece dos N-"^

38, e 52, das Gazetas de Lisboa de 23 de Setembro, e 30

de Dezembro de 1794, que temos â vista, nas quaes se en-

contram dous artigos de Londres, cujo extracto é o se-

guinte :

« Londres 2 de Setembro de 1794.= A Armada de Lord

Howe, que se acha agora em Portsmouth à espera de vento

favorável para dar á vella, se compõe de trinta e oito vellas

,

a saber: dous JVavios de cento e dez peças, cinco de noventa e

oito , um de oitenta e quatro , um de oitenta , dezenove de se-

tenta e quatro., dous de'trinta e oito, tres de trinta e dous,

vm de vinte e oito , tres Brulotes , e um Navio de quarenta e

quatro para servir de hospital. Com a dita Armada deve fa-

zer-se á vella a Esquadra Portugueza que chegou a Ports-

mouth. »

ii Londres 10 de Dezembro.= Lord Howe, depois de ter

saído ao mar com a sua Esquadra para cruzar no canal , e

na latitude de Brest , a fim de proteger a Frota esperada de

Portuf^al, voltou jâ a Portsmouth , e dalli avisam na data de

4 deste mez que a Frota esperada do Porto havia chegado a

salvamento. •>•>

(1) N.B. A Náo Vasco da Gama foi constniida também em Lisboa no

anno de 1791, tinha cento setenta e oitenta pés de cumprido, e as ditas se-

tenta e quatro peças d'Arlilheria. — Vide apontamentos do Lonte da Acade-

mia dos Guardas Marinhas, José Corrêa da Costa.
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Assim pois ficou fazendo a nossa Divisão Naval parte da

Esquadra denominada do= CflWfl/= âs ordens do Almirante

In^lez LordHoiue, para operar, como jà dissemos, contra as

Armadas da Republica Franceza, e por constar que uma po-

derosa Esquadra da mesma JSação andava no desígnio de to-

mar o importante Comboy que os Inglezes espera»am das

índias Occidentaes.

Também em o N.° 4 da Gazeia de Lisboa de 27 de Ja-

neiro de 1795, encontrámos o seguinte artigo de noticias de

Inglaterra de 31 de Dezembro de 1794.

a A 10 deste mez tiveram a honra de ser apresentados a

Sua Magestade no Falado de S. Jaime pelo Enviado de Por-

tuaal— O Marquez de Ni^a^ o Chefe d'Esquadra Antonio

Januário do Valle , os Capitães de Mar e Guerra José Maria

de Medeiros, Francisco de Paula Leite, e outros Officiaes

da Esquadra de Sua Magestade Fidelissima.»

E' sabido que para entrar em linha, só são comprehen-

didos os Navios que têm o numero de peças d'Artilheria se-

guinte ; os da primeira classe cento e vinte; segunda, oitenta

a noventa; e terceira setenta e quatro: a ISáo Princeza da

Beira, do commando de Francisco de Paula Leite, não ti-

nha senão sessenta e quatro, como já dissemos, (l) porém

táo reconhecido e notório era o merecimento de Francisco de

Paula Leite até pelas Nações Estrangeiras, que Lord Howe
officiou ao Commandante da Divisão Naval Portugueza, An-

tonio Januário do Valle, dizendo-lhe que, não s6 admittia,

mas muito estimava que ficasse formando parte da linha a

ííáo Princeza da Beira, pois que a inteUigencia e valor de

seu Commandante suppria a ArtUheria que tinha de menos.

Conteve esta Esquadra Anglo-Luza em respeito a Franceza

inimiga, e deu segura passagem e protecção a mais de mil

Navios mercantes de differentes Nações, (2) e só de uma

occasião a um Comboy de seiscentas vellas que saiu de In-

glaterra, e offerecia a vista d'uma Cidade fluctuante.

Neste exercício se conservou a dita Esquadra combina-

da por muitos mezes, até que, sobrevindo os temporaes,

assas temíveis no Canal, desarvorou a Náo D. Maria I.

,

(1) A Náo Princeza da Beira foi construída em Lisboa em 1759, e tinha

cento e oilenta e dons pés de comprido , e sessenta e quatro Pegas d' Artilheria.

Yide Ap.ntameulos do Lente da Acadenaia dos Guardas Marinhas, José Corrêa

(2) Vide Resenha das Casas Titulares de Portugal ,
impressa em Lisboa era

1838 a folhas 138^

3
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seus mastros se? Ifizeram em pedaços, e estava a ponto de
peider-he; Loirâ Jiou:e mandou em seu soccorro duas Náos,
uma Ingleza, outra Poríugueza, sendo esta a Princeza da
Beira do commando de Fruncisco de Paula Leite; a Ingleza
forcejou muito tempo para se aproximar á ISiáo desarvorada
sem o poder conseguir com o temporal, fortuna que teve a
JNáo Princeza da Beira que a bem dizer, o mesmo foi ser avis-

tada, que aproximar-se delia de modo tal que se podia abor-
dar, e então oftereceu Francisco de Paula Leite o necessário
auxilio ao seu Commandante, o qual, apesar do miminenle
perigo em que se adiava, lho recusou, respondendo com pa-
lavras de agradecimento pela diligencia tao opportunamente
empregada para lhe dar socorro, mas que como andava no
mesmo empenho uma I^Jáo Britannica, temia que o Almirante
Inglez lhe levasse amai o não esperar porella! Apenas a-^uel-

]a ingrata resposta soou dabozina, não Í€z Francisco dePaU'
la Leite mais que mandar subir os pannos, virar de bordo, e
fazer-fee devella; levando comsigo a magoa de vêr que aquel-
le seu camarada, só para lhe não dar galardão, se expunha a
perecer com toda a guarnição; felizmente não acconteceu
assim, porque ainda pode a tempo ser soccorrida pela dita

ISào Ingleza, que por abrandar mais o temporal, conseguiu
aproximar-se, lançar cabos, e conduzir a reboque até Ply-
mouih a dita Náo desarvorada. (l)

Voltou a Portugal a referida Esquadra, e entrou noTéjo
em o 1." de Março de 1795, (2) tendo Francisco de Paula
Leite empregado nesta Commissão onze mezes e onze dias;
e sendo dignamente apreciado por Sua Magestade o seu dis-

tincto comportauiento, foi despachado Chefe de Divisão da
Real Armada, (3) Patente de 10 de Setembro de 1795, e se
lhe entregou o commando d'uma Esquadra que saiu doTéjo
no dia 7 d'()utubro do referido anno para cruzeiros, e eia
composta daísiáo Vasco da Gama, (emqne arvorou o seu Pa'
vilhâo) , de duas Fragatas, e de outras Embarcações de guer-
ra, a cuja saída Sua Alteza l^eal o Príncipe Regente se di-

gnou assit-iir embarcado no Rio. (4)
Era breve tempo regressado Francisco de Paula Leite a

Xisboa, tornou a sair êm 25 de Dezembro do mesmo anno,
comtnandando a referida JNáo Fasco da Gama, fazendo parte

(1) Yide Documento nas Peças Justificativas.

(2) Vide Sii|j|)Ieniemo á Gazeta de 6 de Março de 1795.
(31 Vide Almaualí de 1796.

(4) Vide Gaztla de liisboa de 13 d'Oulubro de 1795 , N.* 41.
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d'u!na E«(quadra composta *das Náos D. Maria I., Príncipe

Real n Pr inceza da Beira ^ e da Fragata Ulyssea
,
(l) levando

e?ta Esqua'ira (de que era Commandarite o Vice- Almirante

Bernardo Ramires Esquivel) vinte e tres Nayjos mercantes

paiá os portos d'America, donde voltou entrando no Tt-jo

em 25 de Julho de 1796- (2) E conservando-se armada a

mesma Náo Vasco da Gama, e commandada por Francisco

de Paula Leite, logo a este se offereceu nova occasião de

mostrar a firmeza que o caracterisava na Commissão de que
foi encarregado de ír ás llliâs de S. Thomé, e do Principe,

Commissão na verdade muito arriscada, tanto por se acharem
amotinadas, (3) como pela sua salubridade; porém, Francis-

CO de Paula Leite sempre (obediente, cumpriu promptatuente

as instrucçòes de que foi encarregado sem mais se poder de-

sejar, domando couipletamente os revoltosos, e cabendo-Ihe

a gloria de haver concorrido efficazmente para o restabeleci-

mento da boa ordem, e tranquilla obediência daquellas Pos-

sessões de Portugal , no que por certo náo pouco se lhe de-

veu, como vamos a referir.

As repetidas sublevações dos Escravos Crioulos, e Ango-
lares nas Ilhas de S. Thomé e Principe, tornaram-se mais

sérias, e foi necessário domar e castigar aquelles revoltosos;

para isso foi nomeado Francisco de Paula Leite
, (como aca'

ba?nos de dizer), levando debaixo das suas ordens as Embar-
cações de guerra, e tropa què se julgou sufficiente, e indo

munido d'un)a Carta Regia muito honrosa de poderes extraor-

dinários, como nos asseverou pessoa de toda a verdade, que
a teve em suas mãos, posto que não possamos referir o seu

conthendo por se haver extraviado, assim como outros muitos

papeis seus de grande importância. Saiu do porto de Lisboa

a 20 de Janeiro de 1797 na referida Náo Vasco da Gama
^

unida á Esquadra do Vice-Almirante Antonio Januário do

Valle, que constava das Náos D. Maria /. , Princeza da

Beira, Rainha de Portugal, Infante D. Pedro, e da dita

Vasco da Gama, das Pragatas Golfinho^ S. João Principe,

Cisne, e Vénus, e dos Bergantins Furopa
,
Voador, e Gai-

vota, (4) cuja Esquadra se dnigia ao Brazil , e deu Comboy

(1) Viile Gazeta de 29 de Dezembro de 1795 , N.° 52 : e Mercúrio Histó-

rico, Politico, e Lillerario, de Lisboa do luez de Dezembro de 1795.

(2) Vide Siipplemenlo á fiazela de 30 de Julho de 1796.

(3) Vide Resenha dis Titulares de Portugal
,
impressa em Lisboa em 1838 ,

a folhas 288.

(4) Vide Gazeta de M de Janeiro de 1797 , N.° 4.

3 *
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a quarenta e seis Navios Mercantes que iam para os portos

daquelie Estado. Seguiu a Francisco de Paula Leite até á

Bahia, onde apresentou ao Chanceller da Relação daqueila

Cidade, que então era Firmino de Magalhães Sequeira da

Fonseca; (1) a Ordem Regia que levava, para alli receber a

bordo da Náo do seu commando um Desembargador que
o devia acompanhar ás ditas Ilhas deS.Thomé e Príncipe (2)
para depois de pacificadas, devassar dos culpados principaes.

A Commissão era summamenle perigosa, tanto pelo es-

tado de revolta em que se achavam as Ilhas, como por ser na
estação do Equinócio em que o Sol está por cima da linha,

occasião em que as doenças chamadas carrteiradas , são alli

mortíferas, além de que em qualquer outra os Europeos que
vão áquellas paragens, são ordinariamente atacados de íebies

biliosas muito perigosas, que sendo intermitentes, seguem a

marcha das terças e quartas, e terminam muitas vezes depois

do terceiro, quinto, e setmio, até nono accesso , e mais, e

quando é continua, dura até vinte dias com crescimentos

chamados dias críticos; estas febres algumas vezes mudarn
segundo as complicações para attaxicas, ou malignas, cora

todos aquelles simptomas que ameaçam a ruina do paciente,

e mesiDO lhe causam a morte : (3) é pois pavorosa esta idéa

para quem tem de ir a similhantes Ilhas, que como disse-

mos, por serem debaixo do Equador, forçosamente fazem
sentir aos hospedes a mudança das Zonas, pois a tórrida por

seu ardentíssimo calor produz os mais terríveis effeitos. (4)
Por consequência todos os Desembargadores recearam ír

(1) Vide Almanak de 1798.

(2) S. Thomé está debaixo da Equinocial ; a Cidade sua Capital é de tão

tnáo temperamento , como o mais resto da Ilha , onde ha dous invernos nos

dons Equinócios
,
porque lançando o Sol naquelle tempo os seus raios perpendi-

eularmente sobre a terra, se levanta uma infinidade de vapores com que se for-

mani densas nuvens com chuvas excessivas. E' abundante de assacar. Foi des-

euberta em 1471. ElRei D. João Jf. a mandou povoar em 1494 enviando pura
alli os filhos menores tirados aos Jvdeos que se não quizeram baptisar. f^ide

Elementos da Historia
,
pelo Abbade de yallemont , e traduzidos por Pedro de

Sousa Castello Branco. Tomo 1." a folhas 486, e 530.

(3) Vide Jornal Mensal, inlitiilado— Memorial Ultramarino e Marilinio—
estabelecido por Portaria de 5 de Fevereiro de 1836, N."l , de Março do dito

anno : Imprensa Nacional;

(4) Vide Diccionario Geográfico de Vosgien , diz da Ilha de S. Thomé o

seguinte: t<L'air y est mal-sain etc. nuisible aux etrangers, á cause de la

grande chaleur. Quoique cetle ile soit coupe'e dans la milieu par la ligne , ii y
a une mont dont se sommet est toujours couvert de neige. » E o Auctor d'iima

bra intitulada, Academia dos Humildes, a folbas^ 329 do Tomo 2.' diz : « Todo
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âquella diligencia, e cada um apresentava a sua desculpa na

Mesa da Relação, onde oChanceller leu a Regia determina-

ção, e o qual vendo a recusa de todos, se levantou irritado

e disse: a Pois bem, eu participo a Sua Magestade que vai á

diligencia o ( hanceller porque nenhum Desembargador quer

ir 11 ao ouvir isto se moveu o brioso e honrado Desembarga-

dor Jí sé Joaquim Borges da Silva, (natural desta Capital

,

onde se conserva a sua familia), e respondeu ,
que quem se or-

denava que fosse à diligencia era um Desembargador , e não

o Chanceller
,
que se os outros se recusavam, elle se ia aprom-

ptar , e seria victima n Fez pois as suas disposições tempo-

raes e espirituaes, e partiu na companhia de Francisco de

Paula Leite, preparado de lodos osantidotos e cautellas que

lhe indicaram os facultativos. Este passo de honra foi recom-

pensado por Sua Magestade, como se vê do Supplemento da

Gazeta de Lisboa de"l5 de Fevereiro de 1800, onde se acha

iranscripto um Decreto com data de 15 de Janeiro do mesmo
anno

,
cujo extracto é o seguinte : « Jttendendo o Príncipe

Nosso Senhor ao bem que O servira o Desembargador José

Joaquim Borges da Silva, no lugar de Desembargador da

Relação da Bahia , e ao zello e actividade com que desempe-

nhou as IMPORTANTES coMMissoEs de quc o encarregara

nas Ilhas de S. Thomé e Principe , sem se valler dos

PRETEXTOS COM QUE OUTROS SE RECUSARAM, CtC FoÍ

Servido Fa%er-lhe Mercê d'um lugar na Casa da Supplicação

sem prejuiso da antiguidade dos que a tiverem maior, n

Se de similhante galardão se julgou digno este Desem-

bargador, maior parece o mereceria Francisco de Paula Leite,

pois aquelle só podia cumprir o seu mandato depois deste ter

pacificado as Ilhas, com a força de que dispunha; porém

niio acconteceu assim, como adiante diremos.

Saiu Francisco de 'Paula Leite da Bahia, como íamos

dizendo, em areferida ^âo, levando debaixo de suas ordens

uma Fragata, dous Brigues, Tropa, etc e seguiu viagem

por Benguella e por Angola, para onde ía despachado Go-

vernador e Capitão General D. Miguel Antonio de Mello

(depois Conde de Murça) com quem tinha amizade, e rela-

ções de conhecido parentesco como mostramos a folhas 11

da primeira Parte desta Memoria; e bem assim ao Bispo que

ía para a mesma Diocese D. Luiz de Brito Homem. D'alli

o homem de juiso que esteve na Intlia , e em Caisiro Marim ,
pasma que

mandem dejtradados para estas duas lerras como ^e ellas fcssem llhas de S.

Thomé e Príncipe , etc, etc. , onde não ha meio entre morrer , e padecer.
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navegaram para Loantla, em cujo porto entraram em princt-

pios de Setembro de 1797 : chegados pois ás Ilhas de S.

'J homé e do Príncipe, se demoraram vinte e sete dias na pri-

meira, e trinta e oito na segunda, fazendo entrar em sujei-

ção e obediência ao Legitimo Governo os revoltosos
, como

já dissiémos. O referido Desembargador, não obstante todas

ascautellas, não escapou á moléstia, inchando de tal maneira
que f< i necessário lirarem-no com muito geito por cima do
portãló da Náo, para ser tractado em terra no sitio que se

julgou mais a propósito; e apoderando-se a epedemia da tro-

pa e guarnição dos Navios, maior seria odamno, se não fora

o aceio, e boa policia que Francisco de Paula Leite cons-
tantemente fez manter nas Embarcações do seu commando,
resistindo elle por seu temperamento robusto aos terriveis ef-

feitos d'um tão doentio clima, e sendo quem suppriu a im-
possibilidade do Desembargador para proseguir na devassa,

o que fez com reconhecido acerto, até que elle se restabele-

ceu da sua grave enfermidade.

Concluída esta importante Commissão, seguiu Francisco
de Paula Leite com a força naval à sua disposição para a
America

,
(conforme as instrucçôes que havia recebido

)

, to-

cando em differentes Portos do Brazil , onde o esperavam
grande numero de Navios mercantes, que se lhe furam reu-

nindo para lhe dar Comboy para Portugal; e conduzindo ao
Rio de Janeiro immensas preciosidades, e muito ouro em
barra, que na dita Cidade &e cunhou com as formalidades es-

tabelecidas por Lei, e depois conduziu a Lisboa.

A\ú naquelle Porto do Rio de Janeiro logo â sua clie-

gada, lhe mandou dizer o Governador, que podia levantar o
Pavilhão de Chefe d'Esquadra, pois que, por noticias chega-
das de Portugal, se sabia do seu despacho; Francisco de
Paula Leite assim o fez; porém quando no dia seguinte sal-

tou em terra e viu da Gazeta de Lisboa que era despachado
Chefe d'Esquadra Graduado, (l) e que dous Officiaes mais
modernos eram promovidos a eftectividade daqnelle mesmo
posto; (2) voltou para a Nào, e mandou substituir a antiga

(1) Paleuie de 10 ile .liiiiho de 1797 , registada na Secretaria do Aliiiiran-

tado a folhas 3 do livro 1.° de similhanie classe; e nas mais partes do costume.

(2) Dos A'manaks de 1795 e 1797 , jc vê que Francisco de Paula Leite

era Chefe de Divisào mais antigo do que o Marquez de Niza, e D. Francisco
Mauricio de Sousa Coutinho; e pelo de 1798 se conhece a preterição que estes

lhe fiteram
, e que deu lugar ao ueu grave dessfosto : pois no Almanak deste ul-

timo anni)
,

apparecem ilespachados Chefes d' Esquadra eíTectivos os supraditos,

e Francisco de Paula Leite só graduado no dito posto.
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insígnia pela que no dia antecedente se havia levantado, sem
mostrar d'outro algum modo o seu recetiiimento , continuan-

do no fiei desempenlio de seus deveres até chegar a Lisboa..

No referido Porto do Rio de Janeiro, se lhe juntaram
a Náo Pnnceza da Beira, as Fragatas Uiysses, Activo, e

Carlota, e dous Brigues, que cem os Navios tanjbem de
guerra com que Francisco de Paula Leite alli tinha aportttdo,

formou uma Esquadra que trouxe debaixo de sua guarda até

Lisboa cento e vinte e dous Navios mercantes, como se lê

em o N." 38 da Gazeta de 18 de Setembro de 1798, que
diz assim

:

u Nos dias 9 e 10 do corrente, entrou neste Porto o Com-
hoy do Bra%il

,
composto de cento e vinte e dous Navios car»

regados de dtfferentes géneros coloniaes , debaixo da Fscolta

da Esquadra de Sua Ãtagestade , commandada pelo Chefe d'

Esquadra Francisco de Paula Leile, composta das Ados Fos-
co da Gama, e Princeza da Beira, das Fragatas ZJlysses,

Activo, e Carlota, n

Também vinha em a referida !Náo Vasco da Gama, o
Conde de Barbacena Luiz i\ntonio Furiado de Castro do Rio
de Mendonça e Faro, que recolhia do seu governo de JVlmas

Geraes.

Causou o maior contentamento nesta Capital a chegada
desta grande FVuta, a n.ais importynte que entrou nas aguas
do Téjo em todo o decuiso do Século 18/, e que veio en-
cher de ouro os Cofres do Real Eiario, e a Praça do Com-
mercio, e isto no tempo da Revolução Franceza em que
tanto risco corriam as conduções de simiíhantes cabedaes

;

não podendo o Ministro da Marinha deixar de confessar, ao
ver aquella riqueza, que ella decidia da sorte de Portugal
pelas encimes despezas que havia a fazer por causa da Fran-
ça. Esta e outras iniporianies Commissòes mais de que Fran-
cisco de Paula Leite foi eiuarregado , e de que sempre deu
a mellior conta; e as conduções que ftz dos Portos d'i\me-
rica [.ara este Reino de consideráveis scmmas de dinheiro e

diamantes, llie grangearam grandes créditos, honrosos louvo-
res de Sua Magestade, e elogios de seus Ministros. Teve este

Comboy de que lallámos , a felicidade de ser o único de que
os Frantezes não apresaiam embarcação alguma, o que tam-
l)t m depòeti) a favur da vigilância destu Couimandante Prow-
cisco de Falda Leite, cujos brilhantes feitos mereceram ser

cantados tm difítrentes Cbras Poéticas que se imprimiram
nesta Capital , e jà citámos a folhas 6 da primeira parte dwsta
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Memoria, (l) e entre ellas uma em Verso Lirico intituladas

Snudades de Béímiro— Pastor do Graça= em que se des-

creve este grande Comboy do Brazil, commandado por Fran-

cisco de Paula Leite; e bem assim a pacificação em que elle

deixou as libas de S. Thomé , e Principe que se achavam

revoltosas , e o mesmo Francisco de Paula Leite fez entrar

em respeito ,
sujeição, e obediência ao Governo de Portugal

,

cuja Obra Poética foi impressa em Lisboa em 1804 na Of-

íicina de Simão Thadeu Ferreira, e delia passámos a citar al-

guns versos soltos do Canto 6."

«A Capitanea o alado

Gama se seguiu primeiro : (2)

Aqui Paula foi coroado (3)

Pelo Téjo, e guerreiro

Pelo mesmo assim louvado.

«Illustre ramo d'um Tronco,
Que me honrou na paz, e guerra,

Já arrostando o bravo ronco

De Neptuno
, já na terra

As Luas do Moiro bronco.

«Esta, que a frente guerreira

Hoje, te adorna, e mereces,

Não é inda a derradeira

,

Outras terás, que apeteces,

Mais nobre, que esta primeira.

« A Deosa da paz , e guerra

Te mandará, Heroe forte,

Entre o Zaire, e ardente Serra

Leôa, arrostando a morte,

Por servir a Patria terra.

(1) Taes foram além das reíenã&s == Saudades de Bélmiro= o Poema he-

róico intitulado= Fm Jozimida— em que se descreve o mesmo roteiío da im-

portante Frota commandada por Francisco de Paula Leite ; ein 8.°, impressa

em Lisboa em 1798, Auctor , Jozino do Mondego Lyras por Francisco Xa-

vier do Rego Aranha, impressa em 1811. — Memorial ao Exm." Sr. Tenente

General Francisco de Paula Leite, por JoSío de Figueiredo Maio e Lima ,
elo-

giando outros feitos do mesmo General, 8,° impresso em Lisboa em 1814; e

diferentes Sonetos compostos em 1818 pelo Coronel Gonçalo José d' Araujo e

Sousa.

(2) Náo Vasco da Gama.

(3) Francisco de Paula Leite.

N.B. «Estas notas acham-se também no Poema.»
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«Nas Ilhas Dorcadas, onde
Meduza, Euriala, e Steno

Mortas foram, lâ se esconde

O serpentino veneno,

Que á sedição corresponde, (l)

«Aili afoito empunhando
Na dextra a brilhante espada,

E na sinistra arvorando

O ramo de paz dourada

;

Chamaras Ethiope bando.

« Este descendo em tropel

Das montanhas
,
por onde erra

,

Do motim deixando o fel

,

Jurará, prostrado em terra.

De ser ao seu Rei fiel.

c4 E logo, por ordem vossa,

Voluntário entregue aos ferros,

Que a sabia prudência adoça,

Chorando passados erros

,

Entrará na barra nossa.

«Também lá do novo mundo
A' testa de cem Baixeis

,

Virás , vencendo o profundo

Mar, e ventos infiéis.

Aqui a salvo dar fundo. (2)

Serviço de tal importância como foi a condução de tão

grandes cabedaes a salvamento ,
quando os mares se achavam

infestados d'Armadas da Republica Eranceza , e immensos

Corsários, parece por si só bastaria, (como dissemos a folhas

5 (Ia primeira Parte desta Memoria) para constituir Francisco

de Paula Leite digno do maior louvor, pois como alli pon-

derámos, Filippe IV. d' Hespanha, por motivo similhante, qual

foi a chegada a salvamento d'um importante Comboy das Ín-

dias Occidenlaes, logo depois <lo malogro do ataque dos In-

glezes feito a Cadiz, que tornavam perigosa a passagem do

mesmo Comb-y, ordenou por um Decreto, que todas as

(1) Tumultos revolucionários das Ilhas de S. Thomé e Príncipe em 1797 que

Francisco de ['aula Leite pacificou , como se diz na mesma nota no original.

(2) A ilude ao grande Comboy do Brazii ,
que entrou no Tejo em 9 e 10 de

Setembro de 1798, debaixo da guarda de Francisco de Paula Leite.

é
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Igrejas Cathedraes d'Hespanha celebrassem annualmente a
29 de Novembro a Festa, e Missa do Santíssimo Sacramento
ena memoria, e rendimento de graças pela feliz chegada da-
quella Frota, (l) Porém, como a Francisco de Paula Leite
o que aconteceu foi o ser preterido, para que ninguém con-
sidere que similhante preterição fosse por alguma falta que
comettesse, é necessário esclarecer a fundo este ponto, para
que não soffra a menor mancha a memoria de sua conducta
sempre briosa e exemplar.

Antes da sua partida para esta ultima Commissão, fal-

lava-se muito em promoção de Marinha, e se dizia que nella

seriara contemplados dous Officiaes por quem Francisco de
Paula Leits receava ser preterido, e taes rumores, (que o
tempo veio a justificar de bem fundados), decidiram a Fran-
cisco de Paula Leite ter uma pratica com o Ministio da Ma-
rinha nas vésperas do seu embarque, na qual cheio de rasão,
justiça, e independência lhe disse= «^í<e geralmente se /alia-
va em Promoção, e cousas acerca delia se diziam, que muito
amargas lhe seriam se se verificassem ; que os seus serviços eram
bons

, longos
, e sem nota

,
que ninguém como elle havia feito

tantos embarques , nem tão arriscados ; que se achava nomeado
para uma Commissão de tanta honra, quanto perigo de vida;
que elle nada pedia , nem nunca cousa alguma havia requeri'
do; que não sollicitava alto favor ^ mas que queria justiça;
que também nunca tractára de ojfuscar o merecimento alheio

,

nem o ía denegrir , mas que se os outros serviam bem , elle

também se presava de ser bom, e fiel servidor do Estado, e

que por tanto se acontecesse o ser preterido
,
que immediata-

wente pedia a sua demissão, e apresentava a sua Espada.»
Ao que lhe respondeu o Ministro, que fosse descançado,

que se lhe havia de fazer justiça. Gastou nesta sua ultima
derrota um anno, nove mezes , e vinte eum dias, como cons-
ta de suas fés de officio.

Foi desta viagem que trouxe um grande Ourang-Outang,
para oíFerecer a Sua Magestade, e o qual , se chegasse a de-
sembarcar vivo, causaria espanto e admiração aos habitantes
da Capitai vendo-o atravessar as ruas com mu páo na mao;
vinha elle muito domesticado, e servindo-o á mesa como
qualquer criado; porém infelizmente morreu de uma consti-
pação ao chegar á barra de Lisboa

,
pois são mui sujeitos a

(t) Vide Relação das Acções do Conde Duque de Olivares, e successos da
Monarrbia Hespanhola no teD)po <lo Geu Governo, por J. II. Cabral, impresso
em Lisboa em 1711 a folhas «35.
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esquinencias : conservam-se delie a cabeça, e as pernas no
Gabinete de Historia Natural desta Capiíal, podendo se aliás

ter conservado inteiro, se tivesse havido cuidado e acerto na
preparação dos espíritos.

Foi por muitos motivos notável esta viagem que fez

Francisco de Paula Leite, e que serviu de um perfeito re-

mate â sua carreira naval sempre briosa e honrada, e na qual
empregou trinta e seis annos de serviço á Patria, sem nota, e
entre a agitação dos mares, e das tormentas na Ásia, Africa,

America, e na Europa, como consta da terceira fé d'officio da
sua ultima época de serviço de Marinha, em que constam oito

annos, oito mezes , e nove dias de Capitão de Mar e Guerra,
um anno, oito mezes, e cinco dias de Chefe de Divisão, e
onze mezes e quatro dias de Chefe d'Esquadra Graduado, (l)

Concluída pois esta tão assignalada Commíssão, em que
por isso mesmo que acabava de fazer tão relevantes serviços

ao Estado, se devia mortificar mais vêr-se preterido, foi tal

o seu desgosto, que apenas desembarcado foi, se dirigiu ao
Paço vestido á paisana a beijar a Mão de Sua Majestade , e

pedir-lhe a sna demissão deOfficíal de Marinha, offerecendo-

se para servir em terra como simples soldado: este passo, que
diante d'outro Soberano que não amasse a justiça, lhe seria

funesto, teve oeíFeito de lhe grangear índa mais aRealcstima,
por Sua Magestade conhecer que era filho d' um estímulo de
brio e honra que lhe offuscava todas as mais considerações, e
mandando a requerimento seu, consultar o Tribunal do Con-
selho do Almirantado, declarando também por snpplica sua
que a dita Consulta se faria depois de se ultimarem as devas»
sas que se mandaram tirar pela Junta da Real Fazenda, e

pelos outros M mistérios ; o resultado foi não se acharem se-

não provas do digníssimo comportamento de Francisco ãe
Paula Leite, como se poderá ver da dita Consulta (que deve
estar registada no Archivo de similkanks livros de registo) ;

ficando de tal sorte illibadíssima sua conducta , e pulverisadas

as intrigas de seus émulos, que debalde forcejaram por dene»
grir a sua reputação e merecimento para conseguirem fosse

preterido, justamente quando se achava ausente da Patria,

n'uma Commissào tão importante, prestando valiosissiraos

*serviços em tão loogiquas terras. Porém, logo que assim como
dito fica, a Soberana conheceu a toda a luz da evidencia, a
justiça que lhe a^^sistia

, quiz que fosse indemnisado, e vendo

(l) ViiJe Certidão passada na Contadoria da Marinha a 13 de Novembro de

1799, e notada a folhas 64 da Lista 11. <^

4 *,
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quão vantajoso seria que o Exercito contasse entre os seus

Oíficiaes Generaes um de tanto merecimento , se dignou des-

pacha-lo
,
por Decreto de 9 de Maio de 1799, Marechal de

Campo, com a antiguidade que lhe compelia, continuando

em lerra os relevantíssimos feitos que passamos a relaiar nos

Capitules seguintes, rogando a nossos benignos leitores nos

permitiam que terminemos este, relativo ao tempo de seu ser-

viço de Marinha, com o justo elogio que merece a memoria
d'um homem de honra e valor, que commandou Armadas,
grandes Comboys, e differenies Náos de Linha; que á simi-

Ihança de seus maiores, que por tantas gerações se emprega-

ram com distincção no Real Serviço, foi na Marinha um di-

gno imitador de seu Avoengo João Leite, de Santarém,

Commandante da Nào de guerra Santo Antonio, que morreu

no mar depois de obrar grandes acções de valentia no Reina-

do do Senhor D. Manoel, como deixamos comprovado a fo-

lhas 9 da primeira parte desta Memoria; e assim Francisco

de Paula Leite fez em toda aparte respeitar o Pavilhão Por-

tuguez no mar com galhardia, e rias mais longes terras dos

domínios de Portugal com gloria. Sem ter gratificações do

Estado, porque nem as pretendia, nem naquelles tempos eram

vulgares, toi todavia nos seus embarques sempre obsequiador

de seus mais distinctos passageiros, havendo-se para com el-

]es com a maior bizarria, e recusando constantemente aceitar

os donativos com que queriam brinda-lo, e indemnisa-lo como
foi o Bispo D. Luiz de Brito Homem, de que falíamos a fo-

lhas 22, o qual tendo ido à sua mesa, logo que chegou a

Angola, lhe mandou de presente uma bandeja de prata com
rebuçados , e entre elles escondido um grande cartuxo cheio

de dinheiro em ouro, o que percebido por Francisco de Pau-
la Leite, guardou os rebuçados, e lhe devolveu o ouro na

mesma salva.

Fez repetidissimos Cruseiros, entrou, e se distinguiu em
diíFerenles Batalhas navaes, e tomou alguns Corsários; foi

prudente e benigno para com seus súbditos, e povos que fo-

ram confiados à s«a jurisdicção; teve debaixo de sua guarda

imraensos thesouros , e morreu pobre de cabedaes, porém
lico de gloria, por ter adquirido um nome cuja honra passa-

va em provérbio «= a honradez do General Leite, :=-^'>
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MAPPA em que mais abreviadamente se mostra o tempo

de serviço de Marinha , e os embarques que fez
Francisco de Paula Leite de Sousa.

Nomes dos Com-
mandantes

Nomes
dos

Navios

Annos

1
Tempo
que

gastou

CommissOes Postos
J«
« 1

1 1
Dias

1

Bernardo Carn.° d' Alcaçova Náo Natividade 1764 5 tíuarda Costa e

Cruzeiros na Eu-
ropa

Guarda
Marinha

Dita Bom Successo 1766
1

^ 15
—

Bernardo Ramires Esquivel Dita Belem. . .

.

Í768 11 Ma/agâo (Africa)

1769 J 15
—

Differenles Com-
missões Tenente

do Mar

Frag. Nazareth. 1770 2

Joào Nieoláo Senékle D.*S. J. Bapt.» 1771 9

Náo M.^deDeos 1774 6 6 9 índia (Azia)

Dita Santo Am." 1781

—
2

2

11

17

Guarda Costa
Capilão

Tenente
José da Silva Pimentel . . .

.

Dita Bom Successo 1783

1784 8

6

Ataque d'Argel

aula

Fragata Cisne.

.

1785 3
Differenles Com
misisòes

Capitão

Dita 2 2

1786 2 21

Commandando

Francisco

ãe

P

Leite

de

Sousa.

Náo Belem 1788 10 20 America

Guarda Costa

Mediterrâneo, Itália,

Nápoles

de Mar
eGuerra
comman-
dando

Fragata Trilão. 1791 4 17

Náo Rainha .

.

1792 6 9

D.» Santo Ant." 1793 6 5 Dif. Commissòes

Dita Princeza.

.

1794 11 1

1

Na Esquadra do Ca-
nal d' Inglaterra

DilaYasco da Gama 1795 3 8 Guarda Costa Chefe de

divisão e

>i 'esqua-

dra Gra-

ituado

1797 1 1 2 America,Aneola.

Beniffella, S Th
ePrincipe, em Af.1798 1 19 21

Terminou a sua carreira de Marinha, entrando no Tejo no dia 10 de Setembro de

1798, commandando umaFrola que se compunha, além dos navios de guerra, de 122

mercantes carregados de riquezas vindas d' America.
gggjL.
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CAPITULO II.

EGRESSA DO Fraricisco de Paula Leite de Sousa

ao Exercito em Marechal de Campo, por patente de 25 de

Junho de 1799, (1) ihe foi confiado na mesma occasiáo o

governo do Castello de S. Filippe da barra de Setúbal
, (2)

(vago por fallecimento de seu irmão o Tenente General Fer-

não Pereira Leite de Sousa e Foi/os) , fazendo-lhe Sua Ma-
gestade Mercê por Alvará de 7 de Março de 1800, que com
o dito governo gozasse cada anno 240$000 réis que seriào

assentados no rendimento do Almoxarifado daTaboIa Real
da mesma Villa: ficando assim ressarcido da preterição que
havia soífrido, e salvo o seu melindre.

Em 13 de Outubro de 1807, marchou para a Província

da Beira a fim de inspeccionar os Regimentos d'Infante«ia

d' Almeida, e de Penamacor, donde recolheu em 29 de No-
vembro seguinte; e pouco depois voltou âs Provindas do
ISorte, encarregado de diversas Commissões, principalmente

no partido do Porto, como foi do plano do orçamento para

a abertura da barra d' Aveiro; levando para isso ás suas or-

dens o Tenente d'Engenheiros Luiz Antonio Canóva, o pro-

fessor de Hydraulica José Therezéo Michelotty, e o ajudante

deste, o Tenente Luiz Máximo Gorgié, e para cujo bom

(l) Vide SuppletneDto á Gazeta de 21 de Junho de 1799, e Alnianak»

desde 1800 até 1807.

(í) «Os mesmos Almanaks. » — N.B. O Caífello de S. Filippe que senho-

ria a Villa de Setúbal, foi levantado por ordem de Filippe III de Castella

pelo architecto estrangeiro Filippe Terzo ; ha nelle uma excellente cisterna: an-

tes de Frmcia€0 de Paula Leite e de steu irmão terem sido Governadores deste

Castello, já alli seu pai, o Tenente General José Leite de Sousa, havia sido Go-

vernador da Torre do Outào, situada na falda da Serra d' Arrábida, sobre o

mar, a distancia demais de quarto de le^a da Villa
,
eque defende o seu porto.

De uma certidão passada a 8 d' 4!!;osto de 1808, extraída d'um livro de

res;islo das Fés d'Officio da Contadoria Fiscal da Thesonraria Geral das Tropas

da Côrte a folhas Í60 , consta ter sido Francisco de Paula Leite oito annos e

oito dias Governador do dito Castello, e não. ter em iseus assentos nota alguma

que lhe servisse d' impedimento.
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êxito foi muni-lo d'um Aviso Régio, expedido pelo Secreta-
rio d'Estado Antonio d'Araujo d'Azevedo (depois Conde da
Barca )f em o qual se ordenava ás Authoridades lerriiouaes,

que lhe prestassem todos os auxilies , e em cujo pontual de-
sempenho se houve Francisco de Pau/a Leite com a sua cos-
tumada honra, e actividade.

Mandaram-se fechar os nossos portos de mar aos Ingle-
zes para obviar aos frivolos pretextos com que Buonaparte
queria introduzir suas tropas em Portugal, (como depois teiu
afazer), dizendo ser para nos proteger, e defender delles. Para
a defeza do Téjo se artilharam todas as Fortalezas das suas
margens, e os navios de guerra que se mandaram recolher,
sendo encarregado Francisco de Paula Leite do commando
geral da linha, das torres, e mais fortes que defendem o
porto desta Capita! , desde o Bom Successo até ao Forte do
Guincho perto de Cascaes , e tropas que para alli se manda-
ram , e neste exercício esteve empregado , fazendo o seu
Quartel General em uma Quinta no sitio da Cruz Quebrada.

Por Decreto de 24 de Junho de 1807, (l) e Patente de
27 do mesmo mez, (2) foi Francisco de Pauta Leite promo-
vido ao posto de Tenente General com o governo da Praça
dVEIvas.

Chegámos a uma época de luctuosa recordação na his-

toria deste Reino ; fallámos da invasão iniqua d'um Exercito
em Portugal

,
quando debaixo de apparencias de paz se co-

metteu contra esta Nação briosa uma agressão que nos annaes
delias não tem exemplo.

No mez de Setembro de 1807 sabem as forças Francezas
de Bayona, chegam a 17 de Novembro a Alcantara, com*
mandados por Junot, e no dia 20 pisam o território Portu-
guez. Duas participações recebidas no dia 24, uma vinda do
Além-Téjo, outra do Almirante Inglez que pairava na barra
de Lisboa, vem subitamente annunciar a fatal nova, e paten-
tear a extensão do perigo immimente. Não admittia tão aper-
tado lance dilatado Conselho, o Principe Regente resolve ír

estabelecer a sua Corte no Rio de Janeiro, e logo no dia 29
Jevaiiia ferro a Esquadra Portugueza , conduzindo a seu bor-
do a Familia Real salva do indigno laço, que a perfídia lhe
armara No dia 30 chega Junot a Lisboa mal desfarçando no
rosto a raiva que lhe agitava o coração, vendo fugir-lhe a
preza com que contava. Senhor das forças do Reino em_ Yide Gazf^ta tie St iW Julho de J8í)7 , g9.

(S) Vide DoGucieQlo nas peçag justificativas.
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poucos raezes começou o General Francez a patentear a feal-

dade das suas vistas sobre esta desditosa Nação, fazendo-a

gemer debaixo da vara oppressora da mais barbara tyrannia.

Por muito tempo não se podia supporiar jugo tão violento.

Em diversas Províncias de Portugal, sem prévio acordo,

se acclama a Restauração, a ponto que os povos do JNorte

do Paiz algum tempo ignoraram, que os do Sul se houves-

sem declarado a favor de tão nobre causa. A 7 de Junho de

1808 se acclama o legitimo berano em Chaves, levanta-se

a Provincia de Traz-os- Montes toda, segue a do Mmho o

seu exemplo, o Porto sacode o estranho jugo no dia 18,

Coimbra a £3 , o Algarve e o Além-Téjo no meado do mes-

mo mez. Andava por oito mil homens a força do Exercito

Francez que occupavam esta ultima Provincia, ás ordens do

General Kellerman, que tinha comsigo a maior parte deste

Corpo em Elvas: uma guarnição commandada pelo General

Avril em Extremoz, e um destacamento d'uns oitenta ho-

mens em Villa Viçosa, (l) Esta Villa dista quatro legoas d'El-

vas, e duas e meia de Extremoz, o que mostra bem quanto

era arriscada a sua situação, quando quizesse quebrar os fer-

ros dos seus tyrannos oppressores.

Comiudo, apesar de tão evidente risco, foi ella a pri-

meira que se arrostou a tão heróica empreza; como se o ter

sido assento da antiga Casa de Bragança, o solar donde em
1640 foi tirado um João IV. para cingir a Coroa de Portu-

gal
,
que legitimamente lhe pertencia , a constituísse então na

heróica obrigação de preceder ás Cidades e Villas da Provin-

cia em levantar destemidamente o braço, para arrancar esta

inesma Coroa da cabeça d'um déspota, e usurpador universal,

e restitiii-la a outro Juáo, o Senhor D. João VI então Prín-

cipe Regente.

Desde o principio do referido mez de Junho, tinham

mostrado os habitantes de Villa Viçosa grande fermentação,

pelo motivo de verem passar uma escolta Franceza que con-

duzia o dinheiro da contribuição, e a prata das Igrejas da-

quella Comarca; já os espíritos se achavam assás exaltados

(1) Rogatuos a nossos leitores nos desculpem, se encontrarem alg:iima falta

de regularidade ,
quanto a ordem chroiiologica na descripção dos facto» aconte.

eidos na Restauração do Além-Trjo , de que vamos tractar , porque querendo

,

para serem ver Jadeiros e exact<>s lisíar-nos ao que escreveram os differentes Au-

ctores que tractaram delia, cujos nomes vao competentemente citados, s donde

fizemos os nossos extractos: nào nos foi possível ,
apesar do muito que nos ex«

forçamos , dar á dita historia aquelle seguimento e methodo que desejávamos.
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para verem de sangue frio serem levados para uso dos inva-

sores os despojos das suas casas , e dos seus templos ; e a de-

zeseis do dito mez, appareceram decididos simptomas de agi-

tação geral, por causa de uma ordem, que se intimou aos

milicianos , a fim de marcharem para Elvas no serviço Fran-

cez : o que antecipou o rompimento formal , e o grilo da sua

fidelidade na tarde do dia 19 do dito mez.

Era um Domingo, dia em que o povo de Villa Viçosa

costuma concorrer à Capella de Nossa Senhora dos Remé-
dios; e postando-se alguns Francezes junto a um arco que

lhe é contíguo, insultavam todas as pessoas que passavam

para o Templo: isto foi bastante para alguns paisanos os in-

vestirem, com o fim de se desagravarem de seus insultos,

e crescendo o ajuntamento dos nossos, os inimigos tiveram

de fugir, e recolher-se ao abrigo do Castello, cujas portas

im mediatamente fecharam. Tocou-se a rebate , e o povo

amontoado á roda do Castello, era tal o seu Ímpeto que quiz

força-lo, despedaçando a porta grande com machados, o que

nào pode conseguir por ser chapeada de ferro ; e por esta ra«

são se limitou a conservar os inimigos em bloqueio; e assim

toda a nouie. Nesta Villa se achava então o Tenente Gene-
ral Francisco de Paula Leite, que havia deixado Elvas por

se haver naquella Praça estabelecido o General Kellermàn
,

que eslava governando as Províncias ao Sul do Tejo, e se

ter entregado o governo da Praça d'Elvas a um Coronel

Francez, chamado Michel, (l) O povo, conhecendo a honra

e fidelidade do General Leite , se dirigiu em tumulto á sua

porta, pedindo-lhe em altas vozes que lhe nomeasse um Com-
mandante Militar para os dirigir, e não podendo o General

Leite negar-se pela eíFervescencia em que estava o povo, íhe

indicou o Tenente Coronel de Milícias Antonio Lobo Infan-

te de Lacerda.

Sobre o que acabamos de dizer acerca do General Leite

se lê em o N.° 14 d' um Jornal de Recreio e Inslrucção, in-

titulados O Historiador~ áe 6 de Junho do corrente anno

de 1840, o seguinte : " Foi então que todos conheceram o ris-

co em que estavam,, lembrando-se que os Franceses d'Ehas , e

de Extremoz viriam sem duvida logo resgatar os seus camara-

das. Offereceu o commando ao honrado e dislinclo General

(I) O Coronel Michel, passando uma noute para o Porte de La Lippe,

por se niío achar seguro dentro d' Elvas, recebeu lieste transito uma descarga

de fuzilaria que lhe deram vários patriotas que estavam de etnbuscada e «eado

gravemente ferido, em poucos dias falleceu,

5
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Francisco de Paula Leite, que residia nessa occasiâo naquella
Villa , e que tinha governado as Armas da Provinda antes
desta perjida invasão, cujos importantes serviços fei-
tos a' PATRIA tanto NA RESTAURAÇÃO, COMO NA GUER-
RA PENINSULAR, QUE SE LHE SEGUIU, SERÃO SEMPRE
RECORDADOS NOS FASTOS DA LEALDADE PORTUGUEZA, Este
General nâo se atreveu a aceitar o emprego , vendo a Filia
sem forças para a deje%a , e que se la abysmar com pouco custo
debaixo do fio das espadas dos seus inimigos. •>•> J\a inani ia se-
guinte Antonio Lobo Infante tomou o commando da Praça,
e principiou a dar as suas ordens, e a dispor a sua gente pe-
ios pontos que dominavam o Castello, e donde se fazia aos
sitiados mortífero fogo; e a este tempo chegou a noiicia de
que o General Avril linha saido d'ExtremGZ, e vinha rapi-
damenre marchando sobre Villa Viçosa com dous mil infan-
tes, cem dragões, e quatro peças de campanha. Asimilhante
aviso correu o valoroso Antonio Lobo Infante a guarnecer
as paredes que fecham a entrada, as casas proximas^^á esquer-
da da uliima porta da saída da Villa, e os lorreões contiguos,
com sua gente pela maior parte armada de fouces e de chu-
ços , e quando andava observando os pontos do bloqueio do
Castello, ouviu uma descarga. Correu ao campo, e viu os
seus perseguindo um piquete de cavallaria inimiga, que se
adiantara a descubrir o terreno, e apenas soffrera a primeira
descarga, de que lhe resultaram tres mortos, se retirou. Pas-
sado pouco tempo appareceu a infanteria Franc^za e se tra-
vou o combate. Os nossos ainda susiiveram por algum tempo
os inimigos, mas estes os tomaram pelo flanco ganhando as
alturas dos muros próximos, e assim cortados os paisanos se
pozeram em fuga, podendo a muito custo escapar-se Antonio
Lobo que se foi refugiar a Olivença. O inimigo entrou furioso
em Villa Viçosa, passando á espada esses poucos habitantes
que não poderam retirar-se, e dando saque gelai.

Quando isto se estava passando em Villa Viçosa, chegava
a Mértola (no dia 21 de Junho de 1808), (l) um Corpo de
tropas Francezas que se retiravam do Algarve; e de Mértola
destacaram duzentos homens que entraram em Béja no dia
23, pedindo quartéis e viveres para aquelle Corpo, que devia
também seguir por este ponto a sua marcha. Os habitantes
que nutriam em seus corações o mais implacável odio contra
aguei les inimigos, bem longe de se prestarem a tal requisição,

(1) Vide N.^e do Jornal de reçreio einstrucção, intitulado— O Hialoria*
íer— de 11 de Abril de 1840.
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deram logo tão evidentes signaes de insurreição, que os Fran»
cezes se viram obrigados a sair de Béja na manha de 24 do
dito niez, e acamparam fôra dos muros, dando logo parle

aos que ficaram em Mértola. A sua saída animou muito mais
o poTO, e cresceu de tal modo a fermentação, que voltando
dous soldados, foram assassinados. Pela demora o Comman-
danle Francez os julgou presos, e não mortos; por cujo mo-
tivo os pediu imperiosamente, protestando ír liberta-los por
força, se lhe não fossem restituidos por vontade. Os Magis-
trados da Cidade, temendo o perigo próximo, quizeram ainda
sufíocar este movimento, propondo ao povo que devia espe-
rar uma melhor occasiào para o rompimento, mas foi debal-

de, porque começaram elles mesmos a ser ameaçados. O
Provedor Francisco Pessanha de Mendonça Furtado, e o Juiz
de Fóra Antonio Manoel Ribeiro Camizào saíram de Béja a
encontrar-se com os Francezes, e com afagos, e persuações
conseguiram que não começassem as hostilidades

,
promet-

tendo-lhes que seriam providos de viveres. Voltando contentes
a communicar ao povo este triunfo, exforçaram-se pelo per-

suadir novamente o quanto era intempestivo o rompimento na
presença d'uin inimigo armado, e tão superior em forças.

Kesuliou disto amotiriarem-se contra elles, (]) tractando-os
por traid<jies, e serem pouco depois mortos como sectários

dos inimigos, com quem não quizeram tréguas, correndo ás

armas eui tumulto para lhe resistir, porém sem ordem, nem
plano de defeza, e sem mais tropa do que alguma cavailaria

que alli se adiava do Regimento N.° 3, commatidada por
Diogo da Cunha Sottu-Maior, e occupando cada um o logar
que lhe parecia, esperaram o iriimigo. Eram quatro horas da
tarde do dia 25, quando elle appareceu na frente da Cidade.
Principiou-se o combate entre os conquistadores de Napoleão,
e um montãtj de povo, fervoroso em querer defender a sua
Religião, Patria, Soberano, Leis, honra, e fortunas. O pri-

meiro assalto foi furioso, porém os nossos fizeram tão terrivel

fogo, que repelliram vigorosamente o inimigo, o qual tevê

muitos mortos, entrando em o numero destes o Chefe de
Batalhão Berthiér , Oííicial de grande reputação entre os

F^rancezes ; mas renovando estes o ataque por d i fie rentes pon-
tos, a Cidade foi forçada, e entregue ao saque, não se po-

(I) N.B. Os aiithores de tantos malles se puzeram a salvo antes de conie-

•çar o conflicto. — Vide Relação Histórica da Reroluçào do Algarve contra os

Fianoezes
,

peto Professor de Grammalica Antonio Maria do Couto
,

impressa
«ni Lisboa , folhas 33.

5 #
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dendo descrever exactamente os inauditos crimes, e torpezas

que cometteram os invasores, matando, queimando, e dei-

3cando a infeliz Cidade de Béja reduzida ao estado mais las-

timoso, a ponto de proclamar o General Kellermán aos po-

vos da seguinte maneira: u Habitantes do Além Téjo : Béja

titiha-se revoltado
,
Beja jà não existe I os seus criminosos ha-

bitantesforom passados ao fio da espada , e as suas casas en-

tregues á pilhagem^ e ao incêndio . "ii Porém esta asserção não

foi exacta, porque Béja existiu, e existirá para exemplo da

lealdade Portugueza. No entretanto, havendo se S:ublevado a

Provincia da Estremadura Hespanhola, e pondo-se Badajoz

em estado de deftza contra os Francezes , o General Keller-

mán reconhecendo que a sua posição era assàs critica eui El-

vas , ff z remover os armamentos que havia na Praça para os

Fortes de La Lippe , e Santa Luzia , fíjrnecendo-os de arti-

Iheria e munições, e reforçando a sua guarnição: (l) e saiu

com alguma tropa a precorrer varias terras do Além-Téjo,
exortando os povos a conservarem-se fieis ao Imperador Na-
poleão : porém o enthusiasmo dos Alemtejanos já estava em
tal auge, que nada os atemorisava: muitas terras da Provin-

cia se achavam já sublevadas, como eram, Veiros, Alan-

droal, Terena, Arrayolos, Evora-Monte, Vimieiro, Souzel,

Aviz, Fronteira, etc. (2)
Fiel á Patria, e d^gno delia na prospera, e na adversa

fortuna, saudou o General Leite com exultação a aurora da

Liberdade Portugueza, mas entendia, que quanto mais per-

meditada tanto maia segura havia de ser tão grande obra. A
este respeito o Author do Mappa Histórico- JVJilitar-Politico

e Moral da Cidade d'Evora, impresso em 1814, a folhas 14

diz o seguinte : w Axioma este que saindo da boca do General
Leite, nâo foi capaz de conter os amotinados ,

compromettendo

a honra e a vida d'um General que conhecia o erro , mas não

podia impugna-lo» cujos prognósticos depois se lealisaram

com viva dor, sacrificando-o com a Cidade d'Evora inteira;

e no §, 16, a folhas 16, accrescenta «Os Ex.mos Arcebispo,

e Tenente General Leite
,
pelos embaraços políticos que vence-

ram no desenvolvimento da revolução
,
pela prudência com que

se houveram desde que ella se fez popular ^ e pelos desgostos

que soffreram ao presenciarem suas consequências , mereciam

um elogio superior a todos os elogios. »

Na qualidade de Portuguez leal, via Francisco de Paula

(1) Vide Observador Portiiguez, impresso tiii Lisboa eiu 1809, a folhas 293.

(2) Resumo dos Successos do Aléiu-Téjo daquella época a folhas 10.
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Leite com píaaer que aos defensores de tão nobre causa so-
bejava aniiiu) piara quebrar o jugo que os oppriniia, n)as co-
mo General coinhecia que em differentes pontos do Reino do-
minados pelo iinimigo , não havia elementos de resistência

sufficientes, sabia que a precipitação é a ruina dos negócios,
e que Fabio salvara Roma, não dando uma Batalha, mas
sim tendo sabido evita-la : tendiam pois seus exforços a esco-
]htr o momento opportuno em que sem desdouro das Armas
Portuguezas , e sem prejuiso da causa commum, sedebellasse
o inimigo, como se expressa também o Author de que aca-
bamos de fallar, quando no seu discurso preliminar diz: " O
Ex me General Leite de quem se falia nesta Obra houve-se
com valor e honra própria do seu nascimento e caracter; we-

gar-se a uma tal etnpreza que elle conhecia temível e funesta
,

seria expôrse a ser massacrado pelos seus Author es. Em toes

apuros fez quanto estava da porte d'um General , arrancado
para a batalha por uns poucos de levantados sem descerni-

mento. O mesmo se pôde dizer do ExM» Arcebispo , e dafatal
Hegencia d'Évora , com a differença que esta perdeu o tino in-

teiramente, e o General Leite sempre o conservou prudente-
mente.» Com tão manifesto risco não era conveniente o mo^
mento para a sublevação, por isso o General Leite, que va-

gava então sem domicilio certo para se subtrair às violências

de Kellermán, quiz aquietar a agitação dos ânimos, ponde-
rando as funestas consequências delia; mas na effervescencia

popular raras vezes se escuta o parecer dos cordatos. Foram
pois desatendidas as rasòes daquelle General por alguns desa-

tinados, que no excesso de sua segueira chegaram ao ponto
de dirigir indigno ameaço áquelle homem honrado de quem
não souberam aproveitar o conselho. E esses mesmos desvai-

rados que longe do perigo eram ião tenazes na sua opinião,

âvista delle fugiram , e mesmo assim ousaram inculcar-se be-

neméritos da Patria? (l) Não foi em Villa Viçosa s6 que fi-

guraram na scena politica homens tão pouco dignos de guiar
seus destinos; outras Villas e Cidades se contam, onde a

igual desacordo se seguiram grandes infortúnios. Béja foi

mais de uma vez viciima da sua própria temeridade.

Chegaram os levantados d'alli, ao desvario de cometter
o sacrílego alternado da prisão do Ex.™» Arcebispo d'Evora
D. Fr. Manoel do Senaculo Villas Boas, seu Prelado, e bem-
feitor, sendo levado perante a Junta de Béja como um mal-

(i) l\.ií. ijuaiidu fitllamos iios excessos ({'alguns, uàu é nussa intenção cf»

fuscar o amor patriótico dos Alemtcjanos que altamente elogiamos.
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feitor, o seu palácio entrado por contrabandistas, e outros

bandidos, e recluso depois em uma pequena sella no Conven-

to de Santo Antonio, com senlinellas â vista, (l) Os mesmos
contrabandistas, dirigindo-se depois a Extremoz, se arrojaram

também a querer prender o General Leite e seus Ajudantes

d'ordens, mas como o achassem com uma força de respeito,

voltaram as scenas; oííerecendo-se-lhe como voluntários para

servirem contra os Francezes
;

cuja maliciosa intenção perce-

beu o General, mas não julgou conveniente fazer arruido, e

por isso lhes mandou dar rações, e os despedm ; desacordos

estes em que se dizia geralmente ser culpado o Corregedor

de Beja, o Desembargador que

lendo-se erigido em Presidente da Junta daquella Cidade,

foi arguido de praticar excessos, e despotismos, sendo um
deiles a referida prisão do virtuoso Prelado: achava-se já o

General Leite Governador das Armas da Provinc;ia, e pre-

tendeu chama-lo á rasâv) para se fazer uma Junta Central e

Governativa em nome do Príncipe Regente, porém o dito

Corregedor nenhuma authoridade queria reconhecer superior

á sua, fazendo indevidamente promoções militares, nomean-

do Magistrados para diíTerentes terras sem que paia isso pe-

disse a nenhuma Authoridade superior approvação, ou con-

sentimento, ele Os procedimentos criminosos do dito Corre-

gedor foram tão pronunciados, que não podiam deixar de

chamar a attenção do Governo para depois t(^inar conta da

sua conducta, como aconteceu sendo preso na Cadêa do Li-

moeiro; (2) e isto em tempo em que o General Leite yd se

achava governando as Armas da Corte, e sendo intimado

para lhe ser parte, visto haver sido perseguido por elle, bem
longe de querer ser seu contrario, mostrando mais uma vez.

p quanto era superior seu animo ao próprio ressentimento, e

que seu coração não só era capaz de esquecer um aggravo,

mas até de oífetecer generoso valimento á pessoa de quem
recebera a offensa; foi um dos que mais se interessou para

obter o seu perdão. As Regências de Badajoz, e Sevilha per-

suadiam aos habitantes d'Evora com instancias a sacudirem o

(^1) Vide Rela(^.ao breve e verdadeira da entrada do Exercito Fraucez cha-

mado do Gil onda em Portugal, ein A nota N.° 1 a foUias 108.

(2) Vide Sentenças que se imprimiram na Impressão Regia em 1814, em
consequência d'iini libello promovido pelo D«'sembargador Promotor da Justiça,

pelas representações feitas contra o reo em nome dos povos de Béja , e de toda

a sua Coniarca. Vide também — Obra intitulada— Relação breve e verdadeira

da entrafla do Exercito chamado do Gironda em Portugal eia 1807 ,
imjjreasa

em Lisboa em 1809 , a folhas 108.
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jugo Francez, instando com o General Leite para se pôr á
frente dos negócios

, e ofíerecendo-lhe a Patente de Capitão
General

, que elle briosamente recusou, npor não ser de raçà
de ser levado com p?omessas . 11 Assim se explica a fbllias 21 o
Author do já citado Mappa Politico e Moral d'Evora.

O General Leite havia sido despachado, como já disse-
mos, ainda pelo Príncipe Regente, antes de partir para o
Brazil, Tenente General com o g«>verno da Praça d'Elvas,
para substituir naquella Província ao JMarquez d'Alorna; (l)
e foi conservado naquelle governo pelo Commandante do
Exercito Hespanhol

, Marquez dei Socorro e Solana (em
quanto este permaneceu em Portugal), sendo também por
ordem do dito Marquez nomeado G^overnador das Armas do
Além>Téjo, de que foi expulso por Junot, que deu o com-
mando da mesma Provinda a Kellerman. (2)

Vivia ò General Leite depois disso retirado na quinta da
Saúde (3) exira-muros da Cidade d' Évora, e posto não se-
guisse em tudo as insinuações das ditas Regências Hespanho-
las, estava sempre em relação com ellas sobre a restauração
para se verificar quando o julgasse opportuno. Alli era pro-
curado pelos Patriotas que lhe rogavam se pozesse á frente
dos negócios, (e comelles tinha conferencias na dita quinta),
(4) suas sollicitaçòes eram tão repetidas e vehementes que jâ
se lhe tornava quasi impossível negar seu braço. Posto que
antes procurasse merecei', do que alcançar os cargos distin-
ctos, no entretanto para que riinguem ousasse suppôr que na
qualidade de verdadeiro Portuguez algum havia a quem elle
cedesse o passo na defeza da Patria, ou talvez com esperança
de atalhar pelos seus conselhos os malles que via imminentes
cedeu finalmente ás instancias que lhe faziam, (ó) e saindò
do seu retiro a 1? de Julho passou a Villa Viçosa, para to-
mar as rédeas do Governo que lhe competia

;
ninguém duvi^

(1) A 2 de Outubro de 1808 foi o Gtnerai Leite pela Regência do Reino
encarreg:ado do governo das Armas do Além-Téjo :' nomeação que depois foi
confirmada pelo Príncipe Reíente. Vide Documento nas Peças JuslificaUvas , e
Gazeta de 7 de Outubro de 180R, N." 36.

(2) Vide Historia Geral da Invasão dos Francezes em Pórtuffal , por José
Acursio das Neves, Tomo S.° folhas 124,

(3) O referido Aulhor no TfciHô 4.° da dita Òbrà a fólhií* 118 ite clíataa— Quinta do Rogue. ,

•

(4) Vide Mappa Histórico e Político d' Évora a folha*- «I.
(5) N.B. Todos os Âtuhores concordam que a influencia devida á presénça

do General Leite na Proviiicia do Além-Téjo, fez levar a effeilo a sna restau-
rarão

;
pois até os Restauradores da Pi-ovinria da Beira o confessaram como sé'

depreheude da Ga:4;eta dè Lisboíi de 19 de Setembro de 18JÍ, N." 22 0.
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dou obedecer-lhe , e então a acção mililar foi oentralisada.

O General Foy no Tomo 4.° das suas Memorias a folhas 386

se explica a este respeito da maneira seguinte

:

c( Le Lieuienant-Général Francisco de Paula Leite, Gou-

verneur de rAlemtejò avant Tinvasion
,

reprit son oomman-

dement. Dés-lors Vaction militaire fut centralisée; il n'y avait

plus qu'un pas á faire pour donner aussi quelqu' unité au

gouvernement civil. II s'organisa a Évora une Junte dunt

la presidence fut atlribuée en commum au Générai et a VAv-

clievéque de la Ville. Elie s'iutitula Junte suprème en-deçá

du Tage, et commença a être reconnue en cette qualité pal-

ia plupart des autres Juntes. Son premier ácte d'autorité fut

d'appeler a eile tout ce qu'il y avait de troupes organisées

dans la province.

»

Como íamos dizendo, ninguém recusou obedecer ao Ge-

neral Leite sendo alli em Villa Viçosa Antonio Lobo Infante

de Lacerda o primeiro que se lhe apresentou , dando lhe con-

ta do seu proceder, e do que havia mandado e ordenado , o

que tudo lhe foi pelo General plenamente approvado. (1)

Na manhã seguinte (dia 18 de Julho de 1808), teve o

General Leite com o dito Antonio Lobo, e Moretti , Coronel

Hespanhol, (commissiooado pela Junta de Badajoz), uma

conferencia, em resultado da qual sairam eítes dous Officiaes

nessa mesma tarde para Boiba, e o General para Extremoz,

onde foi eleito Presidente da Junta que alli se estabeleceu.

E' de saber que logo que os povos do Aiém-Téjo se princi-

piaram a comover", e a acclamarem o legitimo Imperante,

formaram differentes Juntas Governativas em Béja, Extremoz,

e Campo Maior, e estas duas ultimas fizeram alliança com a

dç Badajoz.
, ^^

Fui o General Leite também chamado a Presidência da

Junta deCampo Maior, quando se achava envolvida em gran-

des desavenças com o General Hespanhol D. Nicolau More-

no de Monroy , e cujas desavenças terminaram cora a entrada

do General Lei(e ^ara aquella Presidência.

Em uma conferencia que teve lugar em Extremoz em o

dia 19 de Juiho do dito anno ficou decidida a trasladação do

(1) Vide Resumo lios Sticccssos tio Além Téjo a folhas l«.

ít) Vide Historia Geral da invasão dos Francezes em Portugal ,
Author

José Acursio das Neves, Tomo 4." Cap. 34, e 36. E Relação abreviada dos

factos mais recommendaveis da revolução de Campo Malar em 1808, Author o

Padre Mestre Fr. Joílo Marianno de Nossa Senhora do Carmo e Fonseca; e

dáda á luz em 1813 por Francisco Cezario Rodrigues Moacho, um dos pnnci-

paes colaboradores d» reslauraçfio de Campo Maior (folhas 30).
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Governo para Évora, onde debaixo da presidência do refe-

rido Geneiral Leite, e do Arcebispo, se devia eslabeleçer a

Junta Suprema do Governo da Provincia. (l)

Lavro«-se no Livro da Junta d'Exiremoz Auto peloqual

ella cedia a primaria que alli tivera, e concordava em que se

transferisse para a Junta Suprema qu€ se ía estabelecer em
Évora, e de que deveriam ser Vogaes dous Membros da de

Extremoz»
Todavia, para se conseguir esta deliberação, se apresenta-

ram sérias difficuldades, suscitadas por quem não queria dei-

xar o poder ; e para as vencer foi necessária toda a prudência,

e maduro conselho do General Leite,

Depois daquella decisão marchou o General Leite para

Évora acompanhado do seu Quartel Mestre General, o Mar-

quea de Terney^ (emigrado Francez, da antiga ISobreza), do

seu Ajudante General Antonio Lourenço de Mattos Azam-

buja, ambos Officiaes de muita honra e inielligencia , e de

todo o seu Estado Maior, seguindo-o também o Coronel Mo-
retti, o Tenente Coronel Antonio Lobo Infante, o Capitão

João Cardoso Moniz, e outros Militares e Cavalheiros ; adian-

te fez sair um Corpo de duzentos Infantes, e cem homens

de Cavallo, que chegando primeiío a Évora, annunciaram a

próxima entrada do General, o que alli causou alegre alvo-

roço, especialmente quando a viram verificada no dia 20 de

Julho. Saíram a receber o General fóra da Cidade as princi-

paes pessoas da terra, e as Authoridades, entre as quaes o

Corregedor da Comarca que o acolheu com expressões da

maior estima. A' Porta d'Aviz foi saudado em altas vozes

pelo povo, que alli o esperava, e por entre o qual passou

com a sua comitiva, dirigindo-se à Casa da Camara já pre-

parada para o receber. D'alli se encaminhou com grande sé-

quito.á Gathedral, onde acompanhado de todo o Clero o es-

perava o Arcebispo D. Fr. Manoel do Senaculo Villas Boas-

que entuou o Te Daum com o religioso apparato que pedia

oecasião tão solerane. A' noute appareceu o General nas va-

randas da Casa da Camara apresentando ao Povo o Retrato

do Príncipe Regente, e longo tempo ressoaram vehemenie»

reclamações em testemunho da lealdade que consagravam ao

legitimo Soberano de Portugal. (2) Assim posto á frente dos

negócios públicos, deu o General Leite decisivo impulso á

(1) Vide Documento nas Peças Justificativas.

(2) Vide Évora no «eu abaliúieiito gloriosamente exaltada , folheto inípresse

tcia Lisboa em 1808, folhas 6

•
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restauração, e efficaz auxilio ao movimento geral contra os
Francezes. (1)

Em os iS."^ T5 , e 16 de um Jornal d'instrucção , e re-
creio, intitulado= O Recreativos de 11 , e 18 de Maio de
1838, publicado em Lisboa, se acha uma succinta narração
da historia da Cidade d'£vora desde a mais remota aniigui*
dade, e guerras que nella têm havido, até à dos Francezes
de que aqui tratámos, e naquella descripçáo fallando-se do
General Leite se diz o seguinte cujo nomejâmais poderá ser eS'

quecido em qualquer idade quando se tratar da historia d' Évo-
ra porque faz parte daquelles mais celebres em seus ari?/aes.->^

Começou o General Leite, logo que chegado foi a Évo-
ra, a cuidar dos negócios mais importantes, principiando pela
organisação da Janta, que devia reunir os Deputados das Su-
balierí)as , estabelecidas nas Cabeças de todas as Couiarc-is da
Província. Além do Arcebispo, e do General Leite, forma-
vam ajunta Suprema as seguintes pessoas: Vice-Fresidentes,
©Corregedor Jcjsé Paulo de Carvalho, e o Coronel Francisco
Pereira da Silva Sousa e Menezes: Vogaes, o Bispo do Ma-
ranhão, Antonio Mauricio Ribeiro, que então se achava em
Évora, o Cónego Sebastião José Barbosa Cordovil, o Dou-
tor Joaquim José Vieira, João da Silva do Amaral, etc. , e
Secretario o Juiz dos Órfãos José Francisco Fernandes Coe-
Jho. Esta Junta foi tão moderada em quanto ás suas aitri-

buiçòes governativas
,
que apenas fez cinco despachos milita-

res, sendo um delles o do Tenente Coronel graduado Anto-
nio Lobo Infante a Coronel de Cavallaria com o governo de
Villa Viçosa era attenção a ter sido o primeiro que desenro-
lou o Estandarte Real em aquella Villa, que combateu pelo
Príncipe, e pela Patria. (2) Os negócios militares de que de-
pendia a defeza d'Evora, e a salvação de todos, chamaram a
principal attenção do General Leite, (3) que de todo votado
ao desempenho da empreza que se lhe confiara, não poupava
o tempo para reunir forças adquadas. Em Évora acliava-se
alguma Infanteria do Pegimento N.°12, dous pequenos Es-
quadrões, euina Companhia d'Egoa5; Milicianos, e um Bata-
Jhào d'Hespanhoc8, o que tudo sommaria uns 1:800 homens.

Em Campo Maior havia alguma tropa de linha de dif-

(1) Vide Tomo. 1.° a folhas 195, e seguintes da Hi.-toria de Portugal,
desde o Reinado da Senhora D. Maria I. até á Convenção d' Évora Monie,
Auclor José Maria de Sonsa Monteiro

, impressa em Lisboa em 1838.
Vide Resumo dos Siiccessos do Além-Téjo a folhas 14.

(3) Mappa Histórico e Politico d' Évora a folhas 26.
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ferenles Corpos dispersos, e seria fácil juntar em poucos dias

2iOOG homens de Caçadoies de officio, que é excellente gen-

te, com cuja foiça total se poderia cubrir a Província no

grande ponto de Monte Mór o JVovo, mas a intriga, e os

interesses particulares perderam aquella defeza , e debalde o

General Leite recorreu a Béja, e a outras partes, (l)

Tratou Leite com a maior actividade da organisação

dos Regimentos 3, e 15 de linlia, do deCavallaria extincto,

dos de Milícias, Voluntários de differentes terras, Miquelle-

tes , e outros Corpos avulsos de Caçadores , e Ordenanças.

(2) Expediu ordens para a Província, a fim de que todos os

Soldados que estivessem promptos para o serviço, marchas-

sem para EVora; e que os bizonhos se adestrassem com pres-

teza no manejo das armas; á Junta do Algarve pediu socor-

ro, a qual lhe mandou sessenta cavallos, e quarenta barris de

pólvora, (quejá não chegaram a tempo, e ficaram em Béja)

;

com igual promptidão tratou de abastecer as tropas cora vi-

veres, empenhando-se não menos em que lhes não escasseasse

o armamento, e o vestuário. Ao conhecimento da Junta de

Badajoz levou ludo quanto acabamos de expòr, manifestan-

do-lhe que se propunha a repellir o inimigo, no caso que in-

tentasse dar á Cidade assalto, e rematava pedindo adita Jun-

ta, que sendo a causa commum, devia também ser commum
a defeza, e que não houvesse delonga na remessa do soccor-

ro , visto que podia ser fatal qualquer pequena demora. Não
foi a Junta de Badajoz remissa em attender a estas instan-

cias , fazendo logo partir para Évora o Coronel D. Frederico

Moretti ct,m alguma tropa Hespanhola
;
porém esta, confian-

do pouco no seu Commandante, marchou vacilante até ao

J^lto das Fornalhas, e dalli avistando a Cidade na distancia

de tres legoas , se deixou possuir de tão grande terror de

imaginaria traição, que esquecida do dever da militar discir

plina, eiudifferente â voz de seu Chefe, declarou que avante

iião passava ! Não seria fácil prever as consequências de tão

feia ínsobordinação, se atempo não acudisse o General Leite,

que seguido de seus Ajudantes d'Ordens , correu ao encon-

tro dos Uespanhoes, em quem produziu tão saudável effeilo

a sua presença, e a sua voz, que desvanecido todo o temor^

os conduziu k Cidade. No entanto o inimigo sabedor dos

progresvsos da sublevação, tomou logo medidas para a atalhat

(1) Vide a folhas 107 da Relação breve e verdadeira da entrada do Exer-

cito Francez chamado do Gironda em Portugal ,
impressa em Lisboa em 1809.

(2) Vide Mappa Histórico d'Evora a folhas 31.

(i #
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eom remédio prompto e decisivo. Com effeito não' tardow
Alexandre de Lima, que se achava em Aldêa Gallega cooi-
iiiissjonado para vigiar os movimentos do inimigo , em passar
aviso a Bvora, que estivessem apercebidos, por quanío sabia,

que se faziam apressados preparativos para acometter a Cida-
de de cuja empreza se havia encarregado o General Loison

,

(£onãe do Império) y bem que náo sabia ao certo a tropa
com que se poria em campo, (l) Ficou o General Leite não
pouco cuidadoso com a chegada deste aviso, especialmente
receando que sem grande força, não tentaria o inimigo dar o
assalto á, Cidade; e por isso juntou â tropa de linha Portu-
gueza, e à auxiliar Hespanhola, (que andava -por uns dous a
tres mil homens)

, (2) as massas dos Patriotas, em que en-
trava também o Clero

,
(que muito se distinguiu)

, (3) e man-
dou acelerar a marcha anteriormente ordenada aos Corpos
Portuguezes que se achavam em Campo Maior, Como Ge-
neral e Governador das Armas da Província, deu ordens para
que em serviço de Sua Alteza R^al partisse para Évora toda
a tropa e ordenanças, que se achava em Béja, Portalegre,
Alandroal , Borba , Castello de Vide , Rodondo , Terena

,

Veiros, e Villa Viçosa; e que não o cumprindo, ficariam to-

dos incursos no crime de desobediência. (4)
O General Foy a folhas 384 do tomo 4.° das suas Me-

morias diz: mJI venait des troupes de Portalegre, de Crato,
d'Avis, d'Estremoz, de Montemór-Novo ; les uns se conten-
taient de demi-paie, les autres ne voulaient rien recevoir..

Les Juntes, celle de Porlalégre , levaient un bataillon de Vo-
lx)ntaire8 qu'iín riche geníilhomme de laVille, George d'Avi-
les, (lioje Conde d'AviIez), faisait habiller et équiper à ses

frais. 55

Outras providencias deu similhantemente o General Lei-
te, para a defeza d'Evora, não lhe esquecendo mesmo o es-

crever a Sir W. Dalrymple , enião Commandante das forças

(1) N.B. O Auclor da Relação breve e verdadeira da entrada do Exercita
Francez em Porlufral diz a folhas 9— Exercito de Loison constava de 8.044
homens , com oito peças d' arlillieria debaixo do eommando dos Generaes Loi-
son

,
Solignac , e Margaron

, que passando o Téjo em 25 de Julho , chegou a
Monte Mór o Novo iio dia 28, e se apresentou defronte à" Évora «s II Iwraa
da manhã do dia S9 » e nislo tudo concordam os mais escriptores.

(2) Vide Historia da Guerra Peninsular, e do Sul da França, desde o an»
HO de 1807 , até ao de 1814, por Napler, cecripta em Inglez, e impressa em
1828, vol. 1.» a folhas 164.

(3) Mappa Hiítorico e Politico d' Évora a folhas 43.

(4) Vide a folhas 24 da Reiaçào Histórica da Revolução do Algarve contra

•8 Francezes, Auctor A. M. do Gouto
,
impressa em Lisboa em- 1809 ^

1
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Navaes Inglezas nas Costas de Portugal; (1) e postou as suas

tropas nos sitios mais convenientes; (2) Infelizmente os soe-

coiros pedidos não poderá m chegar a tempo.

Cumpre advirtir, que tendo o General Leite feito saber

o estado dos negocies HGaluzo Governador de Badajoz, ro-

gando-lhe guarnecesse Campo Maior com tropa tJ espanhola,

pois que a Portugueza que alli se achava, a chamava para

soccorrer Évora; elle não annuiu áquelle movimento, ru por

falta de vontade, (3) ou porque de Badajoz se não podesse

dispor de mais força do que aquella que jâ tinha vindo, e

constava de quatrocentos Voluntários Estrangeiros
; duas

Companhias de Granadeiros Provinciaes de duzentos homens

;

uma Companhia de cem homens de tropa ligeira; um Pegi-
mento d'lnfanteria , outro de Cavallaria denominado de~
Maria Luiza= e meio parque d'Artilheria de calibre 8, tudo
commandado por D. Frederico Moretti. (4)

O General Foy, a folhas 387, e 389 do tomo 4." das suas

já citadas Memorias diz: uqne o General Leite se houve per-

feitamente "i-) e fallando da Cidade d'Evcra se explica dompdo
seguinte:

Elle fut liabiteé jadis par les Romains qui y ont laisse

des munuments de leur grandeur. Les murs dont Tentoura

Sertorius ont achevé de tomber dans le dix-septiéme siecle,

et ont eté remplacés par une enceinie bastionnée qu'a elevée

1'ingenieur franjais Alain Malet.

«

Escasseando também o soccorro que muitas e reiteradas

vezes Évora pediu a Béja por Officios do General Leite. (õ).

De tal modo apresentavam os negócios sobre a deleza da-

quella Cidade bem sombrio aspecto, mesmo assim não era o
General Leite homem que no momento do perigo achassem
distante do seu posto. Convocou um Conselho Militar, e

nelle se resolveu que a Monte M6r oJVovo se enviasse refor-

ço a 650 Infantes, e 50 cavallos, com quatro peças de campa-
nha que já alli se achavam; mandaram-se .pois sair 400 Infan-

tes , e duas peças de calibre quatro para sustentarem aquella

importante posição, se possível fosse, ou pelo menos para as-

(1) Vide Ducíimento nas Pe<;as Justificativas.

(2) Vide a folhas 12 da Obra intitulada— Erora no seu abatimento gloriO'

sãmente exaltada— Gazeta de Lisboa de 19 de Setembro de 1808, e Recrea-

tivo, Jornal Semanário de 11 de Maio de 1838, N." 15.

(3) Vide Relação dos factos mais recommendaveis da revolução de Campo
Maior em 1808.

(4) Vide Mappa Histórico e Politico d'Evora a folhas 38 e 3&.

(5) Vide Mappa Histórico d'£vora a folhas 35.
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seguraieai aos nossos que nella se achavam, a retirada, pro-

tegetido a estrada de Arrayolos. Este Corpo encontrou já em
retirada o primeiro que retrogradava sobre Évora, onde ura

e outro entraram no dia 28.

Na tarde daquelle mesmo dia mandou o General Leite

reunir tudo, e passando revista, destacou patrulhas e pique-

tes de Cavallaria, para de noute vigiarem o CaiKpo. Elie

mesmo rondou até âs duas horas, ordenando onde devia for-

mar o seu pequeno Exercito, e que o Tenwíte Coronel Fran-

cisco Manoel Couceiro da Costa saísse a explorar o Campo-
(1) Raiou o dia 29 tão infausto nos anr)aes d'Evora! nessa

madrugada chegaram de V'illa Viçosa os Miqueletes da mes-
ma Villa, a Legião de Voluntários Estrangeiros, comraanda-
dos pelo seu Sargenio-Mór D. Jntonio Maria Gallego, que
muito se distinguiu fazendo marchas forçadas por instancias

do General Leite para chegar a tempo, occupando logo o
ponto que elle lhe designou. Assin» apesar dos exforços do
mesmo General não se pôde reunir força adquada para repel-

lir o inimigo
,
que entre as sete e oito horas da manhã do re-

ferido dia 29 , .annunciaram as vedetas se achava avista. To-
cou-se a rebate, e logo acudiram todos ás armas, occupando
os seguintes postos. A' direita no moinho de S. Bento, eiii

uma Collina distante um quarto de legoa da Cidade, se col-

locaram quatro peças de calibre quatro, com quatro Compa-
nhias de Artilheiros a cavallo, 300 infantes, eãO homens de
Cavallaria. A' esquerda se assestou uma peça de calibre tres,

(2) servida por dez Artilheiros a pé, uns 200 peÕes, e 60 ho-

mens montados em Egoas, e isto commandado pelo Tenente
Coronel D. Luiz de Michelêna. No centro sobre o outeiro de
S. Caetano se assestaram dous obuzes servidos por dez Arti-

lheiros. (3) Na melhor posição da falda deste outeiro, se pos-

taram a Legião de Voluntários Estrangeiros, commandada
por D. Antonio Maria Gallego, e uma força ilo Regimento
dMnfanteria N " 3 (Portuguez) commandada por Aniceto Si-

mão Borges, na frente de cujos Corpos farníavam a cortina

os M iquelletes de Villa Viçosa, e os Caçadores d' Évora com-
mandados por Anionio Lobo Infante; 200 Soldados de Ca-
vallaria Hespanhola, e 60 de dita Portugueza ás ordens do

(1) Vide Observador Portuguez a folhas 384.

(2) Vide Observador Portnguez a folhas .S85.

(3) Vide Observador Portuguez
,

impresso em Lisboa em 1809 a folhas

385 , e Memorias do General Foy , Tomo 4." a folhas 389.,
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lenente Coronel Francisco Manoel Couceiro, (]) Comman-
davam as bí.terias o coí»joso Coronel Picoite Jutomo d'Oli'

veira , e o Tenente Coionel Domingos liod'> tguesí I ratuo,

((jue foi (hpois pi hioiíeií o , e a (jnem Louon tractou too aspe-

ramente ,
(jue até aviwu .qne se diipozesse pcf» a morrer^ o (jue

também hitimou ao Coronel Gallego. (2) A Milícia irifspa-

níiola e a Cavallaiia da mesma JNnçào, eram com mandadas

,

aquella pelo Coionel Victoria, e esia pelo Tenente Coronel
RamoS' Cumpridas as deierminaçÔes de Francisco de Paula
heiíe t' mou este General na baieria do cenUo o seu p(jsto,

onde permaneceu durante a Batalha. (3)

W. P. Napier afolhas l64 dovol. 1." da sua Hisloria da
guerra Peninsular, diz o seguiiue: a Loison ijiie commondou

,

não deixou de reconliecer qnt o General Portugi/ez era digno

deste rioniei-í^ e continuando com a historia da Riestauração

de Portugal menciona o nome do General Leite como o
mais con^picuo cooperador delia. O General Francez que jà
havia estado em Évora, e linha perfeito conhecin)ento da
Cidade, e seus arredores

,
depois de haver reconhecido as

posições dos nossos, devidio suas tropas em tres coliimnas* o
cominando da primeira confiou a SoUgnac , a Margaron o
da segunda, e elle tomou o da terceira que formava o centro.

Este Corpo de Exercito cuja força passava de 8:000 homens
se compunha de tres Batalhões dos Hegimentos 12, e 15 li-

geiros; da Legião Hanoveriana; dos 58, e 86 de linha; dos
4.° e 5." Provisórios de Dragões; formando duas Brigadas as

ordens dos referidos Generaes Solignac e Margaron
, de

uma reserva de dous Batalhões de Granadeiros as ordens do
Major Saint'C/eir , e de oito peças d'Ariillieria commanda-
das pelo Coronel cV Aboville. (4)

A's onze lioras da manha começou o fogo, sendo dirigi-

do coin tal acerto da parte dos nossos
,
que por largo espaço

se atalhou a marcha aos atacantes. Principiaram as columnas
inimigas o ataque, tentando romper as nossas ou voltea-las

;

e como carregassem mais sobre a esquerda, acudiram alguns
soldados nossos a sustentarem uma peça que alli se assestara :

travou-se então porfiado conflicto, e se avs nossos não coube

(1) Vide Foy a folhas 389 do Tomo 4.° das suas citadas Memoriag.

(2) A.C* Ambos foram depois perdoados, Vide Observador Porluguez a
folhas 397.

'

(3) Vide Historia da Inva«ào dos Francezes «m Portugal , Auctor Joí«.-
Acuisio das Meves, Tomo 4 " Cap. 37.

(4) Vide Meuiorias do General Foy , Tomo 4.° a folhas 187.
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a vicloria neste dia, lhes coube ao menos a honra de have-

rem por unjas poucas de horas sustentado a contenda com
uiu inimigo que em disciplina, e numero lhe levava tanta

vantagem. Sendo Francisco de Paula Leile o primeiro Por-

tuguez na qualidade de General, que se bateu em Campo
com as tropas de Buonaparte, despresando o prestigio com
que tanto fascinavam, e attendendo só â liberdade, e inde-

pendência da bua Patria.

A nossa Cavallaria por bisonha, ou mal disciplinada
,

não adquiriu os mesmos créditos que a Infanleria, porquan-

to, não obedecendo á voz de seus Commandantes desordena-

da, cedeu o terreno , retirando-se para outro que ficava mais

acima da posição que primeiro occupava.

Chegando o inimigo a tiro de espingarda, foram as tro-

pas ligeiras sustentando o fogo, e retrocedendo davam de

vez em quando uma descarga cerrada sobre o inimigo: assim,

conseguiram reunir-se á Cavallaria, e acolher-se debaixo da

protecção da Artilheria, que fazia um tão vivo, e bem diri-

gido fogo que caiam ao chão, filias e filias inimigas, (l) En-

tão o Commandante d'Artiihcria do centro a retirou para

uma posição mais visinha á Cidade. Durante este movimento
sustentava a Infanteria um fogo vivo com as tropas ligeiras

do inimigo, e se a nossa Cavallaria não foge, deixando to-

talmente descuberto o flanco esquerdo, e dando logar a que

o inimigo avançasse um obuz, que os tomou pelo dito flan-

co de enfiada, a batalha se achava muito duvidosa. (2) En-
tão o inimigo, reunindo suas forças, atacou de galope pela

estrada Real, e pelos flancos, de modo que os nossos aban-

donaram as suas posições para se irem reunir diante das por-

tas d' Évora, e logo entraram na Cidade, e bem assim Mo-
retti com a sua Legião, nãò restando outro meio de defeza

naquelle critico momento, além do fogo de duas peças d* Ar-

tilheria assestadas na rua que dominava a porta principal , e

que defendia a mesma Legião; e os habitantes que lançavam

]>edras das murallias sobre os Francezes. Antonio Lobo In-

fante neste conflicto juniava os restos da Infanteria Portu-

gueza, e punha em bateria duas peças d'Artilheria para de-

fender a porta do Rocio. (3) A defeza interior, e o governo

da Cidade , havia ficado a cargo do Coronel Francisco Pe-

(1) Vide Observador Portuguez a folhas .386.

<2) Vide Resumo dos Siiccessos do Além Tejo a folhas 16, e 17.

(3) Vide MemorKis do General Foy , Tomo 4." a folhas 390.
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reira da Silva Sousa e Menezes, (1) que com o Clero, e Or-

denanças acudia a acção, havendo nestes mais valor do que

discipima. As Milícias que alli se achavam também, eram

commandadas pelo Tenente Coronel João Agostinho Cou-

ceiro da Costa, (2) e por eile levadas á defeza. Em gera! to-

dos os nossos se houveram com valentia, causando aos Fran-

cezes uma perda que Moretti, em Officio de 11 d'Agosto,

(1808) dirigido ao Capitão General de Badajoz, faz subir a

3 900 homens entre mortos e feridos ; dizendo que a sua,

(HespanholaJ fora dos muros d'Evora, não passara de cinco

Officiaes, e trinta e nove soldados mortos, dez ditos feridos,

e trinta prisioneiros, inclusos dous Ofíiciaes, que foram o

Sargento Mor da Legião Estrangeira D. Antonio Maria Gal-

lego, e um Capitão de Granadehos Provinciaes. (3)
°

V. A infeliz mas gloriosa acção d'Évora » (assim se lê em

o N." 13 do Semanário Lusitano de 27 de Julho de 1809);

duron perto de cinco horas, e alfim os nossos bravos Solda-

dos mesmo na retirada fizeram grande destroço ao inimigo,

principalmente ainfanteria d'Extremoz , e os Caçadores com-

mandados pelo Capitão Manoel Ignacio. (4)

Temos á vista o segundo Supplemento á Gazeta de Lis-

boa, redigida pelo Intendente Francez Lagárde , de 2 de

Agosto de 1808, em que se acha transcripto um Officio de

Loison para Junot sobre o combate d'Evora, e na resenha

que faz de sua perda, conta, tivera 90 homens mortos, e

cousa de 200 feridos, e que entre os mortos se comprehendia

Spínola, Official d' Engenheria ,
que diz, dava grandes espe-

ranças; Coííre/ Official d'E8tado Maior; e Fillis Tenente do

86: eque em o numero dos feridos entravam Royer e Hemart

Officiaes do dito 86, e Descragrolles Ajudante de Campo do

General Solignac. (5) Procurou Junot enobrecer o triunfo

dos seus, mandando publicar ftiçanhudos, e pomposos bole-

tins do combate d'Evora, (6) e em um dizia que entre os

(1) N.B. Foi um dos principaes cooperadores da restauraçSo do Além Téjo.

(2) Vide Observador Porliiguez a folhas 384.

(3) Vide Gazelas de Lisboa de 19 de Setembro, N.» 32; segundo^Sup-

plemento á de 21 do mesmo mez, e Gazeta de 22 do dito Setembro, N.' 33 ;

todas do anno de 1808.

(4) Vide Observador Portugiiez a folhas 387.

|5) Vide a folhas 391 do Tomo 4." das Memorias do General Foy onde se

diz, que a perda dosFrancezes em Évora fôra considerável; e bera assim se refere

a folhas 4 do Tomo 2." do Mappa Histórico d' Évora, que além dos Officiaes

acima relatados, tiveram a perda de um da Legião d'Houra, e de outro que

era Ajudante de Campo de Junol , e que elle muito sentiu.

(6) Vide Gazeta de 6 d' Agosto de 1808, N." 30.



mortos da nossa parte se contavam vários Officiaes Superio-
res Hespanhoes e Portuguezes, e que nesse numero entrava
o General Leite, 4; o que induzia a crê-lo a grande f^enera
da Ordem de C/iristo, e esporas douradas, que se acharam
em um dos cadáveres. 1^ (l) Fez também Junot reunir todas
as suas tropas da guarnição de Lisboa em Campo d'Ourique
para lhes annunciar a tomada d'£vora, exagerando a perda
dus nossos, e cncubrindo a dos seus, (2) qne todos es es-
criptores concordam em ter sido de mais de 3:000 homtns;
(3) e o mesmo se affi.ma em uma Proclamaí^ão do (ouselko
Conservador de Lisboa (4) installado a 5 de Fevereiro de 1808
pelus cuidados do activo octagenario José de Seabra da S/lva,
cuja Proclamação se acha transcripta a folhas 70 do N." 7
d'um folheio impresso, que contém asadas do dito Conselho.
O General F(.y no Tomo 4." das suas Memorias a folhas 395
diz o seguinte deste Conselho.

« Apiès que les Français eurent eífacé le gouvernement,
les insignes et presque le nom du Portugal, il s'elait formé
a Lisbonne, par les soins de Vactif octogénaire José de Sea-
bra, une association dont les membres se liérent entre eux
par le sermenl d'employer leurs communs eííbrts á restaurer
]a patrie et replacer la maison de Bragance sur son trone.
Ce qui^ restail á Lisbonne de Fidalgues opulents, de militai-
les, d'un grade superieur, de membres eminents du clergé
séculiér et reguliér, s'y jeta, etc.

Em breve se conheceu o quanto eram fabulosos e inex-
actos os Ofíicios e Boletins Francezes sobre asua perda, que
diziam ser insignificante, por quanto a Lisboa principiaram
achegar no dia 7 d'Agosto (1808) grande numero deferidos,
e em táo misero estado, que alguns morreram ao desembar-
car; (5) e no dia 10 do mesmo mez se contaram mais de 400
vindos da referida acção d'Evoia também feridos, (6) conti-
nuando a chegar em os subsequentes dias.

.A ,.. •> -. -. . ^
(1) Vide Gazeta de Lisboa de 2 d' Agosto de 1808 N." 29

,
redigida pelo

Intendente Francez Lagarde, segundo Supplenienlo,
(2) Vide Observador Portnguez a folhas 391.
(3) Vide Évora no seu abatimento gloriosamente exaltada ; a folhas 15 :

Observador Portnguez a folhas 387 , etc.

(4) A'.^. Era uma Associação ajjos Membros se ligaram entre si por jura-
mento de empregar seus communs esforços })ara restaurar a Patria , isto logo
•jue 08 Francezes nos tiraram o nosso Governo, as nossas Armas, e quasi •
nome de Portugal.

^

(5) Vide Observador Portuguez a folhas 899,
(6) Vide Observador Portuguez a folhas 401.
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O General Leite, que Se i)avia retirado do Campo da Ba-

talha, quando viu a acção perdida, se dirigiu para a Villa de

Redondo, e a distancia de meia légua delia se lhe reuniu

Moretti, que com as suas tropas fazia a sua retirada para Jo-

rumenha. A's 10 horas da noute chegaram todos á Villa de

Redondo, e alli se apresentaram ao General Leite vários Of-

íiciaea Superiores e Subalternos, e grande numero de Solda-

dos dispersos vindos d'Evora.

I^a nouie seguinte (dia 30) entrou o General Leite coiíi

os sobreditos, e seus Ajudantes d'Ordens em Jorumenha,
(l) donde passou a Olivença cora o fim náo só de reunir alli

as tropas que haviam combatido em Évora, mas também de

sollicitar de Badajoz um soccorro Hespanhol para organisà«

ção de Exercito. (2)

Durante o reieiido transito se lhe juntou também Anto-
nio Couceiro da Costa com a Cavallaria, do seu commando,
e bem assim Antonio Tavares Magessi (3), (que foi o ultimo

Ojftcial Superior que saiu d' Extremo z, levando comsigo as re-

crutas d'um Corpo que alli estava organisando , isto já depois

que a Junta se tinha retirado , e os anarchistas tinham posta

tudo em desordem e terror em consequência da noticia da tomu'
da d'Évora).

Sempre dedicado o General Leite ao serviço da Patria,

e reputando ocioso o tempo em que nelle se não empregava,
fez toda a deligencia para subtrair á rapacidade Franceza as

rendas do Estado , e para este fim , e para o de se pagar »
tropa, que estava reunindo em Olivença, mandou recolher

alli os dinheiros públicos das terras da jProvincia que não es-

tavam invadidas pelos Fraacezes, e com o que se pagou até

Setembro (inclusivè) a mais de3:000 homens, entregando-se
ainda depois, além disso, 23:000$000 de réis. (4) Outras
providencias tomou o General Leite, e todas com tal acerto,

que grangeou novos créditos de rectidão e intelligencia.

Vendo porém o mesmo General que de Badajoz o Capit

tão General Galuzo^, lhe deferia de dia para dia o soccorro

que lhe havia pedido, e desconfiando c^ue não lho realisasse,

passou a Campo Maior, onde, como ja dissemos, a confian-

ça que todos punliam nelle, fez com que o elegessem Presi-

(1 ) Vide Historia da íínerra da Peuinsula por Napier, Tomo l." a folhasSÍ43.

(2) Vide Historia da invasão dflâ Frriiicezes , A. José Acuraio das jSieves ,

Tobio 4." a folhas 166 e 167.

(3) Vide Resu:ino dos Siiccessos dó Além Tejo a folhas 17.

(4) Vide Resumo dos Successos do Além Tejo naquella época, a folllaa Í8t

7 *
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dente da Junta que alli se estabelecera, (l) entrando em
aquella Villa no dia 27 de Agosto (2) aonde já se achava uma
força de differentes Corpos de Infanteria, Cavallaria, Mili-

cias, e alguma Artilheria , e com esta tropa se dirigiu para
Extremoz, (3) para cuja Villa jà antecipadamente havia feito

partir Antonio Tavares Magessi , a fim de chamar ás armas,
e reunir os Soldados dispersos do Regimento d'lnfanteria N."

3, o que elle cumpriu, entregando-o depois ao seu Coronel
Aniceto Simão Borges.

No entretanto os attentados dos Francezes, longe de suf-

focarem
,
despertavam nos povos novo odio. A mesma des-

ventura não tinha força bastante para curvar debaixo d'estra-

nho jugo a briosa Nação Portugueza.
Participante do mesmo amor da Patria, animado pelos

mesmos sentimentos de a defender até ao ultimo extremo,
só procurava o General Leite evitar que algum mal aconse-
lhado passo frustrasse o exilo d' uma causa tão nobre, e tão

digna de sair victoriosa ; foi então que d'accôrdo com as tro-

pas que do Algarve haviam saído para o Além Téjo, fez

com que de novo se restabelecesse o Governo Legitimo na
Cidade d' Évora. (4)

Por este tempo raiou uma nova época insigne na Histo-
ria de Portugal

; já desembarca em nosso auxilio o Exercito
Britannico; já troa no Vimeiro o écco da victoria.

Tão gloriosos acontecimentos foram saudados com exal-
tação por todo o Reino.

Se se houvessem escutado os Conselhos do General Leite,

se tivesse havido a demora de algumas semanas, ou de alguns
dias, esperando com soíFrimenio a occasião própria, quanto
sangue teria deixado de correr de balde em Évora !

Vendo agora o General Leite abrir-se novo theatro, onde
podia ser mais util á Patria o seu braço, já lhe parecia de-
morada a hora de marchar sobre Lisboa , ioda senhoreada
pelo inimigo, com esse fim, no 1." de Setembro se poz em
marcha na direcção da Capital do Reino com 3:000 homens.

(1) Vide Relação abreviada dos factos mais recommendaveis da revolução
de Campo Maior em 1 808 , a folhas 30.

(S) Idem ; idem.

(3) Successos do Além Téjo a folhas 18.

(4) Vide Historia de Portugal desde o Reinado da Senhora D. Maria I até
i CoDvençà* d'Evora Monte, por J. M. de Sousa Monteiro, Tomo 1." a
foibae 198.
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(l) Chegando a ^zaiuja fez alto, e dalli enviou o seu Aju-

dante d' ordens Joáo de Mesquita de Pavia Pimentel a Mon-
te Mor, a fim de conferenciar com o Marquez d'0]lião (en-

tão Conde de Castro Marim), Governador e Capitão Gene-

ral do Algarve, que com as suas tropas vinha também na

intentada marcha sobre Lisboa. (2) Por elle soube nao ser

preciso passar-se àvante em consequência da victoria das nos-

sas armas, e alliadas, em favor da causa da liberdade, e in-

dependência desta JSação briosa. (3) Em consequência do

que voltou o General Leite com as suas tropas para Extremoz

cheio de satisfação, vendo cumpridos os seus ardentes votos.

Assim logrou o Varão honrado, cuja vida descrevemos, a

fortuna de ver debelado o orgulho do inimigo pela Conven-

ção de Cintra, livre todo o Reino, e gloriosamente arvoradas

nas Fortalezas de Portugal as quinas triunfantes.

(1) Vide Historia da Invasão dos Francezes, A. José Acúrcio das Neves,

Tomo 4." a folhas 187.

(2) Vide Observador. PorlBg:uez de Lisboa , a folhas 401.

(3) Vide Historia da guerra Peninsular por Napier , vol. 1." Appendix N."

12 ; Memorias do General Foy , Tomo 4." a folhas 405 ; e Resumo dos Suo
cessos do Aléiu Tejo a folhas S6.
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CAPITULO III.

PROSPERA mudança que tiveram os destinos de
Porti*gal com a expulsão das tropas Francezas, peimittiu aos
Portugueses, o respirarem por algum tempo.

Kin Extremoz, onde deixámos o General Leite, se dedi-

cou elle como General, que era da Provinda do AlémTéjo,
com a maior actividade aos negócios públicos.

Preparava-se Portugal para a contenda, pois se os Fran-
cezes haviam sido obrigados a retirar-se, bem era de temer,
que voltassem, logo que se lhes oíFerecesse occasião oportu-
na^ mas uma vez desembainhada a espada, era preciso disper-

se para lhe disputar palmo a palmo o terreno. Tal era a si-

tuação arriscada em que nos achávamos contra um adversário

tão poderoso.

Não pertence á noticia biográfica que escrevemos a nar-

ração dos feitos, que tornaram aquella época insigne; a his-

toria desta grande lucta dirá quantas vezes aos valentes fi-

lhos deste Reino se deveu a vicioria: mas se no thealro da
guerra ganharam as Armas Portuguezas tão grande renome! !

bem digno era dessa gloria o General Leite! Seus conheci-
mentos militares, e seu denodo, não careciam recommenda-
ção

,
porque de ambos hdvia dado sobejas provas; como po-

rém era preciso que em tempos tão dificeis, não ficasse Por-
tugal de todo exaurido de homens de merecimento e valor,

de quem a Patria esperava relevante serviço dentro do mes-
mo Reino, nelle foi mandado permanecer o General Leite,
cabendo'lhe a gloria de cooperar para o bom êxito da causa
commum como vamos a mostrar.

Progrediu a guerra na Hespanha com resolução igual

ao premio que de um e outro lado levavam em vista os com-
batentes : de uma e outra parte commandavam experimenta-
dos Chefes, sendo um entre os do inimigo o aguerrido Ma--
rechal SouU. A aproximação deste General ás fronteiras d'o

Além Tejo, a reforçada guarnição Franceza em Badajoz, e

o empenho que o inimigo mostrava por invadir este Reino ,
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po^ aquelle lado, davam a conhecer ao Marechal Beresford

,

(que pouco antes havia estado em Elvas, e a/li se alojara na
quinta do Bispo}, o iminente risco que corria aqucJIa Praça.
Foi pois uma das suas primeiras providencias maiidítr ordeiii

ao General Leite para fazer logo arrasar os niuros, e casas
das quintas dos anedores da Praça, para que iiáo podessem
servir de abrigo acis Francezes quando a atacassem.

Para o General Leite seria penoso o cumprimento desta
ordem, se elle não tivera um coração verdadeiramente Pur-
tuguez, que preferisse o interesse geral ao seu particular, por
que possuindo eile no Rocio da Fonte Nova uns excellentes
lagares d'azeite, e outras propriedades, e olivaes, (]) que
não estavam nos locaes verdadeiramente comprehendidos na
ordem, elle todavia paia dar exemplo em si, os mandou de^
molir, e tanto não estavam conipreliendidas naquella disposi-
ção as ditas propriedades pertencentes á Capella de Fraticís-

CO de Paula Leite, (de que fallâmos nas Peças Justificativas),
que eJlas ficavam n'uma baixa, podendo jogar a Arlillieria

por cima, sem estorvo algum; todavia não quiz offerecer ao
iMarechal duvidas, ou reflexões, para que alguém não julgas-
se que por poupar a sua propriedade, se mostrava sollicito

pela dos outros.

Resolvido a fazer este sacrifício mais a bem dadefeza da
Patria, nomeou o General Leite para esla diligencia ao se-

gundo Tenente d'Engenheiros Fulgêncio Gemes dos Santos,
ordenando-lhe positivamente

,
que principiasse a demolição

por aquelles seus lagares. £m vão lhe ponderou o dito Of-
ficial Engenl)eiro

,
que estando as suas propriedades, como

estavam, debaixo da Artilheria da Praça, e do Forte de Santa
Luzia jamais podiam servir de abrigo ao inimigo; porque o
General Leite não quiz attender a nenhuma reflexão, nem
consentiu demora na execução daquella ordem. Ttrá legar
dizer aqui, que é a Praça d'Elvas situada na Província do
Além Téjo

, a primeira Praça do Reino , e a primeira e me-
lhor eschola militar do serviço da guarnição de Portugal desde
tempo immemoria l ; — o Baluarte <lo Paiz:=ra duas Ifgoas

(l) N.B. Nas visinhanças (i'Elvas ha, como todos sdbeiu , bastofi e for-

mosos olivaes
,

cujas nieitonas sao tão estiraailas, que deram motivo a um Poe-
ta nosso faaer a seguinte Quadra:

(í Sou Eiras rica , e possante
II Sobre oiilros fructos mais,
« De compridos olivaes

" Sou ferlil e abiuulanle. »

Vide Gabinete Histórico, Tomo 3.° a foitiae' 130.
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da Raya Hespanhola: está coUocada em um logar elevado,

é Praça de primeira ordem, e fortificada â moderna, toda

cercada de duplicados muros em que se contam sete Baluar-

tes, ires meios Baluartes, oito meias Luas, dous Redentes,

e tres Contra-Guardas. A pouca distancia, isto é, a umas

570 braças para o nascente, sobre uma iminência está o gran-

de Forte de Lippe, ou de Nossa Senhora da Graça, (l) obra

das mais soberbas e regulares em architectura militar; inde-

pendente da Praça, e com um Official General por Governa-

dor, seu Estado Maior, Major, Ajudante da Praça, Capel-

lão, e um Chaveiro para guardar novecentas e tantas chaves

que tem o dito Forte. Concorre lambem muito para a defeza

da Praça d' Elvas outro Forte intitulado de Santa Luzia, que

é actualmente dependente da dita Praça, e reputado sétima

Bateria da mesma. Elvas é abastecida d'agoa pelo famoso

aqueduclo da Amoreira, e tem lambem uma grande cisterna.

Depois daquellas demolições de que falíamos, recebeu o

General Leite Aviso (Circular) passado por D. Miguel Pe-

reira Forjaz da parte da Regência do Reino, e datado a 11

de Janeiro de 1815, em que se lhe ordenava fizesse avaliar

a extensão dos prejuisos que soíFreram os Proprietários du-

rante a guerra Peninsular pela demolição, e arrasamento de

prédios nas iramediaçòes das Praças, a fim de serem inde-

mnisados : mandou o General Leite sim avaliar, entre os dos

outros, os seus prejuisos lambem, que se orçaram em mais

de 1:400$000 réis debaixo de juramento, como consta d'uma
Certidão passada a 12 de Maio de 1816 pelos Mesteres da

Camara da mesma Cidade, e Avaliadores do Conselho: po-

rém nunca pediu de similhante prejuiso indemnisação algu-

ma, porque dos sacrifícios que fazia a bem do Estado, só

queria a gloria de os haver feito, quando os exigia o interes-

se público, e a salvação da Patria.

Além doque, fez diflTerentes oíFerecimentos , e donativos

ao Estado de que conservamos documentos; e na Gazeta de

6 d'Agosto de 1812, N." 182, lemos o seguinte:

"O Tenente General Francisco de Paula Leite, além de

seis annos vencidos da tença de 120$000 réis pela Alfandega
do Porto, e de outra tença cíe88S200 réis pela Folha da Pra-

ça de Mazagâo ; oferece mais o que das mesmas se houver de

vencer durante a guerra^ o que sommou \.665^600 réis.

(I) No alto da montanha cm que foi eJificado o Forte de Lippe havia uma
Ermida muito antiga da invocação de Nossa Senhora da Graça

,
pertencente á

-Casa de A. Joào da Silva Pessanha.
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No emtanto crescendo o perigo de que o inimigo mar-

chasse sobre Elvas, ordenou o Marechal Beresford que se

fechasse a Praça, encarregando ao General Leite de susten»-

lar alli o credito das nossas Armas; e sabendo quào provei-
toso era o parecer d'um General lâo experimentado, oíde-
nou-lhe

, que fizesse um plano de defeza , como melhor en-
tendesse, para o caso de que o inimigo alli se aproximasse.
Ao acerto do plano correspondeu a rapidez com que foi fei^

to; e quando o entregou ao Official
, que o devia levar ao

Marechal, assim se expressou= Di%ei ao Sr. Marechal, que
no lagar onde fi%er brecha o inimigo , ahi será o meu pos-
io. z=z

De resolução tâo briosa fizeram todos elevado conceito,
sabendo que o General Leite era capaz de cumprir á risca

o que dissera, porque suas palavras eram fieis interpretes

dos sentimentos de sua alma. Os Soldados da Praça, ven-
do o nobre acordo de quem os commandava, se preparavam
com varonil esforço para os perigos de um cêrco : nos mo-
radores d' Elvas produziu saudável eífeito o exemplo do Ge-
neral; aos valorosos deu nova intrepidez, aos tímidos alen-
to e «'Onstancia, a lodos briosa firmesa.

O Gi^neral Leite ^ conhecendo pore'm que tinha a lutar

com um inimigo forte e veloz em seus movimentos, não
descançou em adoptar todas as medidas de defeza, mandan-
do dar armas aos habitantes da Praça, para que no ultimo
extremo defendessem as ruas : resolvido a arrostar-se com
o perigo que o ameaçava, dizia= «Q?ie aos Francezes havia
de mostrar, que em terra sabia desempenhar os deveres mili-

tares , como no Mar o tinhafeito, n —zR assim se conservou
corajoso, todas as vezes que o inimigo ameaçou a mesma
Praça, como foi na manhã de 22 de Junho de 1811, em
que fez sobre ella um forte reconhecimento com um grande
corpo de Cavallaria

,
que sahiu para este effeito das visi-

nhanças d'01ivença e bosques situados entre esta Praça, e

a de Badajoz. (I)

Vendo porem o Marechal Beresford, que no caso dos
Francezes fazerem cêrco formal á Praça, ficaria interrompida
a communicação com a Província e que encerrado o Ge-
neral Leite dentro dos seus muros não podia acudir com as

suas ordens, e providencias que os negócios públicos de-
mandavam, lhe ponderou os inconvenientes que se segui-

(1) Vide Gazeta do 1.» de Julho de 1811 , n." 154.
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riam se tivesse logar o assedio, para obviar os quaes lhe

suggeria a trasladação da sede do governo para Estremoz
;

mas o General Leite, ou porque entendesse, que padeceria
o seu credito, se corn a noticia da marcha do exercito Fràn-
cez sahisse da Praça, ou porque não quizesse perder nova
occasiâo de se bater com o inimigo, respondeu ao JVJare-

chal em lermos de respeitosa, mas enérgica decisão=" yue
em quanto Elvas corresse risco , não lhe pemiittia a honra,
que dalli se afastasse. •>> =S^enáo pois o Marechal tal lume-
sa em tão crificos momentos não se oppoz aos desejos do
General Leite, talvez por conhecer que ainda que se cor-

tassem com o cerco as communicaçòes , ficava segura
aquella chave do Reino, sendo confiada a tão honrado Ge-
neral.

No entanto crescia a necessidade de acudir aos prepa-
rativos da guerra. Com tal rapidez succediam as ocoorren-
cias

, que não raras vezes acontecia vêr-se o General Leile

obrigado a decidir repentinamente sobre negócios graves
,

sem ter tempo de recorrer á Regência do Reino.
O seu Quartel General era constantemente procurado

por Officiaes , e Generaes Portuguezes
,
Hespanhoes , e In-

glezes, que o consultavam sobre cousas da guerra, ou re-

corriam á sua authoridade para necessárias providencias, que
não soffriam demora, achandc-o sempre prompto com assi-

duidade no serviço da causa commum
,

ajudando o Exerci-
to alliado com opportuno soccorro , e judicioso conselho: e

bem assim se achava em activa correspondência com os Ge-
neraes Hespanhoes

—

Duque d'El Parque
)
Marquei de la Ro-

mana, e D. Francisco Xavier Castanhos, dos quaes recebeii

sempre elogios.

Achavam-se as forças combinadas em Albuera, quan-
do Lord .Wellington escreveu ao General Leite, fazendo-lhe
saber os apuros a que estava reduzido, pois que havia dias

que nâo tinha a Tropa uma só ração de carne, e que a es-

cassez de viveres hia pôr o Exercito alliado em uma situa-

ção bem critica, e perigosa, se do General Leile não re-

cebesse pronq to soccorro. Mandou Leite logo chamar /na-
^uim José Fróes , honrado Negociante da Praça d'Elvas , e

lhe disse u Meií amigo, recebi aviso de Lord TFellington,
de que não tctn carne para a Tropa

,
desejava muito que se

lhe mandasse com brevidade , e só A^ra.ce pôde dar neste caso

o remédio preciso. >> — Froes nada nnus quiz ouvir, dando
em resposta ao General

,
que se ò'. Ex,^ queria delle alguma
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cousa mais, o dissesse, que em quanto ao referido, deprompto

hia ser aervido.— Gom efíVilo dalii apoucas horas uma gran-

de manada de gado vacum sahiu para o Exercito. ( Então
disse Lord Wellington

,
que se não fora a activa cooperação

do General Leite, o exercito combinado teria succwnbido por

falia de rações.) Soube Leite assim ganhar a vontade dos

Aleratejanos, que de bom grado lhe prestavam sua fazen-

da, entendendo que quando o General U/a requisitava, era

porque o demandava o interesse delles mesmos e o bem do
Estado.

Em outra occasiâo , em 1811, antes da gloriosa bata»

lha d'Albuera, corria caudeloso o Guadiana, e era forço-

so supprir sem demora a ponte de Barcas, que havia perlo

de Jeromenha : eslava o Official Engenheiro encarregado

disso perplexo sobre o modo de collocar a Ponte, ou duvi>-

doso da possibilidade da execução; então o General Leite,

entendendo que neste caso qualquer delonga importava o

perigo da causa commum, passou immediatamente a Jero-

menha, a fim de resolver em pessoa as difficuldades. De-
pois de haver examinado o sitio, e os meios que lhe pa-

receram convenientes para a execução desta medida , disse

ao Engenheiro = em 12 horas tem a ponte no Rio. = Lo-

go se seguiu á promessa o effeito , e não era ainda termina-

do aquelle praso , já o exercito por ella passava para ai-

verde junto a Albuera.
Na Gazeta de 13 d' Abril de 1811, n." 88 se lê= 9ue a

passagem do Exercito cUiado se verificou nos dias 6 , e 7 de

Âbríl (do dito anno de 181 Ij co%n a maior rapidez pela col-

locaçâo diurna ponte d€ Barcas, que em oito horas se cons-

truiu debaixo da direcção, e ordens do General Leite, o que

muito concorreu para a victoria d" Albuera. =-0 mesmo Ge-
neral tinha feito preparar 30 peças de grosso calibre, e al-

guns Obuzes para bater Badajoz ; fazendo partir depois mais

dez peças d'Arlilheria d'Elvas contra o Forte de S.Chrislo-

vâo da mesma Praça que foi tomada por assalto em a noite

de 6 d' Abril de 1812: enviando lambem o General Leite

um forte destacamento d'Artilheria, como se diz em on.°37
d'um Jornal intitulado = o Telegrafo Portuguez. = Dos
relevantes serviços, que o General Leite prestou na occasiâo

da referida batalha d'Albuera, dependeu em grande parle a

mesma victoria, e mereceu o mesmo General o devido apre-

ço dos dous Marechaes Generaes, que ambos Ihederan) a co-

nhecer a grande conta em que tiveram sua efficaz coopera-

8 *
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çâo, fazcndo-o assim publicar cocn o merecido applaiiso ; e
o Marechal Beresford lhe fez mais saber por um dos seus
Ajudantes d'ordens, quão penhorado se achava por tal mo-
tivo o seu agradecimento.

Este iDesmo Marechal
, cjue tanlo indagava , e sabia

conhecer o merecimento e importância dos serviços milita-
res, e que supposto não houvesse presenciado o principio da
nossa restauração, havia de tudo tomado conhecimento, ave-
riguado miudamente, e sabido avaliar quem nelia se des-
tiiiguira, e dera exemplo; também por taes motivos fez em
diversas occasiões honrosos elogios ao General Leite.

E na Gazeta de 22 de Junho de 1811 , n." 147 encon-
tramos transcripto outro Ofíicio do Marechal General Lord
Wellington datado da Quinta da Gramicha a 13 do dito
mez e anno, dirigido a D. Miguel Pereira Forja% , em o
qual, fallando das operações do assédio de Badajoz, diz as-
sim = Sou devedor ao General Leite, Governador da Praça
d' Elvas e da Província do Jlemtejo, pela assistência, e coope-
ração

,
que outra ve% me prestou nesta operação =. formaes

palavras.

Formava o mesmo Lord tão bom conceito do General
Leite, que repetidas vezes lhe escrevia de difíerentes pontos
de Hespanha, e além de mui honrosos elogios que lhe fa-
zia, o avisava de que em dia aprazado iria jantar com elle
a Elvas, e apresentando-se sempre com o seu numeroso Es-
tado-Maior, jámais deixou de ter sumptuoso acolhimento
devido a hospede tão distincto

,
obsequiado por homem tão

cavalheiro.

Tanto conhecia Lord Wellington a conveniência d'ou-
vir os Generaes Portuguezes antigos, que quando tinha a
tratar com algum General Hespanhol

, prevenia a Leite pa-
ra que^no seu Quartel General tivesse logar a conferencia.

Não será justo deix ar em silencio
,

que entre os distin-
ctos hospedes, que Leite acolheu no seu Quartel General
em Elvas, foi um delles o Príncipe d'Orange, herdeiro da
Corôa de Ilollanda

,
que então servia como Voluntário no

dito exercito, ás ordens de Lord Wellington.
Cora a já referida victoria d'Albuera ficou Elvas livre

dos perigos de que fora ameaçada , mas aos vencedores não
deixou de ser caro aquelle triunfo, pela diminuição nas suas
fileiras: era necessário novo e geral recrutamento: na leva
de gente a que se procedeu foi a Província do Alemtejo a
que deu mais avultado conlingenle, sem que soffresscra os Pri-
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vilegios legilimos , nem a Agricultura. Com tal actividade

e acerto, deu o General Leite providencias neste importante
negocio, que o General Blunt, Commandante do deposito

de recrutas em Mafra , se maravilhava de tão copiosa leva
,

declarando, que só as recrutas do Alemtejo suppriam as

faltas do Exercito, cabendo por isso merecido louvor ao Ge-
neral Leite nas ordens publicadas ao Exercito. (1)

Com igual diligencia se houve Leite na cobrança dos

dinheiros pnblicos e donativos para as despezas da guerra:

já acudindo á manutenção do Exercito do seu commando
,

já enviando-os para o Real Erário. Temos á vista um Map-
pa assignado em Elvas a 12 de Dezembro de 1808, pelo

Conimissario interino do Exercito Antonio Manoel Coelho
d" Araujo , em o qual se mostra o destino que Leite lhe deu,

sommando em recibos e dinheiro metal entregue, 47:571j|[650
rs. , isto no tempo meramente decorrido desde 29 de Julho
daquelle anno ate' ao supradito dia.

Fallecendo em Lisboa a 5 de Março de 1814 o General
da Corte e Provincia da Estremadura D. yíníonio Soares de'

Noronha, tratou a Regência do Reino de nomear outro, e

recahiu a escolha no Tenente General Leite, para o que
lhe mandou Aviso passado pelo Secretario do Governo D,
Miguel Pereira Forja% em o mesmo dia 5 de Março : ( No*
meação que lhe foi conjirrnada pela Carta Regia que vai

transcripta a n.° 17 das Peças Justificativas j ) de cujo cargo
tomou posse no dia 12 do mesmo mez de Março de. 1814.

Foi luzidissimo o seu Quartel General, tendo lido neste go-

verno das Armas da Corte ás suas ordens distinctissimos Of-
ficiaes, como foram D. Nuno Alvares Pereira de Mello, da
preclarissima Casa de Cadaval (2), o Marquez de Tancos,
Silvério Pae% de Sande e Castro ; e João de Mesquita Pirncn-

teli Pavia à;c. Neste anno de 1814 terminou a guerra pe-

ninsular tão gloriosa para as bravas Tropas Portuguezas

,

que voltando á Patria victoriosas, e cobertas de imarcessi-

veis louros, tiveram condigno premio de seus heróicos e assig-

nalados feitos, sendo recebidas em triunfo por toda a parte

do Reino entre vivas, applaflsos, e grandes festejos, j)rin-

(1) No Telegrafo Porlugnez de 1809, de 8 de Maio, a." 37 se lá o

seguinte— O Recrutamento se tem feito tâo rapidamenti na Provinda do Alem-
tejo

,
que faltando ao Regimento d' Tnfanteria n." 8 mais de 800 praças, já

as tem de mais , e se tem mandado para suas caias muitos moços
,

por não
poderem ser admittidos.

(2) Vide Almanak de 1817 , e oulrosi



62
cipalmente na Capital era que figurou o General Leite mui
distinclamenle , tanto na sua recepção, corno nos magnifi»
cos espectáculos públicos, e na brilhantíssima Parada que
commandou no dia 15 de Setembro de 1814 (l) : e bem as-

sim no commmando das Tropas em outras luzidas Revistas,
e exercicios nos annos seguintes. ('2)

No entretanto ao conhecimento do Soberano liaviam che-
gado os relevantes serviços que o General Leite fizera á Pa-
tria, e não tardou a dar-Ihe testemunhos de Sua Real con-
sideração, e estima, fazendo-lhe mercê, por Decreto de 13
de Maio del8l4, do imminenle lugar de Conselheiro de Guer-
ra (3). E por outro da mesma data de uma Commenda da
Ordem de Christo da lotação de 80 JOOO reis (4) ; da qual
teve mercê de 2.* vida por outro Decreto de 22 de Janeiro
de 1818 (5). Temos á vista a Portaria que a elle se refere,

assignada no Palacio do Rio de Janeiro , a 30 de Janeiro
de 18l8, pelo Secretario d'Estado Thoma-t, Antonio de f^il-

la Nova Portugal (6), cujo theôr e' o seguinte « U^l-Rei N,
'5? S., por esperar çííc Francisco de Paula Leite, Tenente Ge-
n neral dos seus lieaes Exércitos^ continuará a servi-lo com
» a mesma honra ^ e %êlo^ que tem praticado até agora , Ha
J5 por bem faier-lhe rnereê de uma vida na Commenda que
5) lhe conferia, para sr verificar em quem lhe succeder

,

« de que se lhe passarão os despachos necessários. 55 (7)
Pertence por tanto esta mercê de 2.'' vida á filha her-

deira do General Leite, (hoje 2/ Fiscondessa de fieiras; )
e como a seu Pai nunca foi designada Commenda, pela não
haver vaga da lotação dos referidos 80,^000 re'is, parece que
a tal quantia tem direito com a mesma Commenda, pois
que não são DirJmos , nem o General Leite, quando foi ele-

(1) Gazetas de «7 d' Agosto, n.° 203 ; e 17 de Setembro , n." £20,
ambas do anno de 1814.

(2) Vide Gazetas de 15 de Maio de 1815 , n." 113 ; e de 14 de Maio
de 1816 , a." 114.

(3) Dociimeiilo n." 18 nas Peças JiistiQcativas.

(4) Gazeta de 18 de Agosto de 18l|, n.° 194.

(5) Gazeta de 6 de Maio de 1818, n." 106, na relaçio dos despachos pu-
blicados na Corte do Rio de Janeiro pnr occasiào du anniversario da Sereníssima

Princeza Real ( lepois Imperatriz do Brazil) 4rqiiidiiqiieza d' Áustria.

(6) A^. B. He bem sabi lo o muito que Thomaz Antonio era remisso em
ac^nselh^ir a S. Mas^ístale concessões de graças , e que durante o seu Minis-

tério f')i que o hondozo tVIonarcha dispensou m^nos.

(7) ,V. R. Chegou da Côrte do Ri> de Janeiro á Secretaria d' Estado dos
Negócios do Reino a g de Junho de 1818, registada a foi. 25.
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vado á dignidade deGrâ-Cniz, leve mel li ora mento de Com-
niendas , como oulios tiveram.

'J^omou este veterano General o commando em Chefe

(interino) dos Reaes Exércitos pela 1." vez na ausência do

JVlareclial Beresford em 28 de Junho de I8l8, e o teve ate'

5 de Março de 1818 (1), mostrando sempre tão grande de-

sejo de qtie á Tropa nada faltasse, nem se desse motivo de

deí^contentamento , que ate teve a resolução, e quiçá audá-

cia de escrever a 73. Miguel Pereira Forjá%, que então ser-

via de Ministro da Guerra
,

para que dissesse aos Srs. Go-
vernadores do Reino, que se elles deixassem de fazer as de-

ligencias para pagar ao Exercito, o primeiro protesto que

havia de fazer, era contra elles, como os primeiros res-

ponsáveis para com o Soberano; que elle
, pelo que lhe lo-

cava , nào dormia ; e rematava dizendo « Imibre-se f^, Ex.^
que o Leite é mboro%o, menos quando sea%eda. » Nos Gover-
nadores do Reino produziram nâo pequena in)pressâo estas

representações do General Leite^ em quanto elle, pelo zelo,

e actividade com que manteve a disciplina entre a Tropa, a

conservou submissa, e sobordinada, permanecendo o Reino
tranquillo ate ao referido dia 5 de Março em que chegou o

Marechal e lhe entregou o commando do Exercito , rece-

bendo do mesmo Marechal louvores e agradecimentos (co-

mo se pode ver nas Peças Justificativas) : foi então notória

a estima e consideração que Beresford manifestou pelo Ge-
neral Leite, destinando até ura dia de cada Semana para

conferenciar com elle.

Segunda vez assumio Leite o commando do mesmo Exer-

cito por outra ausência do Marechal General Beresford, em
5 de Abril de 1820, como se conhece da Ordem do Dia 2
do dito mez , e anno, que entre outras cousas diz o seguin-

te =:= » O commando do Exercito fica como na ultima au-

sência de S, Ex.'' com o Excellentissimo Senhor Tenente Ge-
neral Francisco de Paula Leite, e se praticará sobi'e isto, o

mesmo como então se declarou na Or lem Dia. Este com-
mando teve ate' 15 de Setembro do mesmo anno; durante
este tempo gozou Leite quasi todas as attribuiçòes que com-
petiam ao Marechal General ; e suscitando-se duvida se lhe

pertenceria lambem a decizâo dos Conselhos de Guerra^ suas

contirmaçôes , e modificações, ou se isto competiria ao Tri-

bunal do Conselho de Guerra, duvida em que entrou o nies-

(1) Vide Documeulo n.° 21 nas Peças Justificaiivas.
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mo Marechal antes da sua partida para o Rio de Janeiro,
foi pela Regência do Reino para tudo isso authorisado o
General Leite por um Aviso assignado por O. Miguel Pe-
reira Forjaz, em o 1." d' Abril de 1820, com o qual se con-
formou o dito Marechal. E hera assim por varias Propostas
do General Leite j confirmadas por Portarias dos Governa-
dores do Reino, foram durante o seu commando empregados
muitos Officiaes em differentes corpos. (1)

Tâo bem olhados foram estes serviços do General Leite
pelo Soberano, que se dignou eleva-lo á dignidade de Grâ-
Criiz da Ordem de S. Bento d'Aviz por Carta Regia de 13
de Maio de 1820, ( transcripta nas peças justificativas

)

a maior condecoração que ha em Portugal, e da mais alta
graduação

; de cuja Insígnia, naocrasiào do seu fallecimento,
se fez entrega na Secretaria d'Estado dos Negócios do Rei-
no , de que se cobrou recibo, que possuimos-

Nâo se limitava a esta demonstração do Real apreço as
que S. Magestade destinava ao General Leite, pois parece
que quando regressára do Rio de Janeiro o Marechal Be-
resford em 1820, vinha Leite nomeado para um dos lugares
de Governador do Reino, e se não chegou a exercer lào
grande cargo, ao menos chegou a ser digno delle.

Temos presente outra Fé deOfficio passada em o 1.° de
Abril de 1819

,
que liga em seguimento da carreira ruilitar

de General Leite com as outras anteriores que já temos ci-

tado, e na qual se declara ter mais servido ll annos, 7 me-
zes, e 23 dias contados de 9 de Agosto de 1807 (dia succes-
sivo ao em que se lhe passou outra pelos serviços anteceden-
tes) , ate' ádata desta, pela qual consta ter passado ao pos-
to de Tenente General com o governo da Praça d'Elvas
em 20 do dito mez de Agosto de 1807, por Decreto de *2é

de Junho, e Patente de 27 de Julho do mesmo anno, e ter
começado o exercicio de Governador das Armas da Corte
em 13 de Março de 1814, tendo deixado o governo do
Alemtejo que exercia. (2)

(1) Viíle Gazelas de 19 de Junho, n,° 143 ; de 29 do dito mez, n." 152;
de 18 de fulho n.» 168 ; de U de Asrosto n." 1S9 ; de 15 do dito mez, n.«
192; de 1 de Setembro, n." 207; de 8 do dito, n.° 215 ; todas do amio de
1820.

(í) Vide na Contadoria Fiscal da Thesoiiraria Geral das Tropas da Côrte
a foi. 9 do Livro competente , donde se conhece ser extrahida ; e delia consta
nada haver de nota que podasse faaer embaraço.
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CAPITULO IV.

RINCIPIAR4M no Porto a 24d'Agosto de 1820 os

aconteciimentos que são notórios, e senão se realizaram todos

os bens que prometeram as instituições então proclamadas, ao

tnenos no meio d'uma Revolução, que neste Reino não ti^

vera exemplo , se logrou a singular fortuna de que se não
manchasse com sangue fratricida, nem se ouvisse o estrondo

de intestina guerra.

No dia 15 de Setembro do mesmo anno, installando-se

nesta Capital a Junta Provisória do Governo Supremo do
Reino, como o General Leite fosse estranho ás vantagens

que daquelles politicos acontecimentos resultariam a Nação,
se conservou no seu Quartel General, até que na manhã
seguinte se lhe apresentou o Juiz do Povo, e seu Escrivão,

dizendo-lhe que a mesma Junta o mandava chamar ao
Palacio do Governo: em consequência do que se dirigio

ali, e delia recebeu ordens, que distribuio aos Commandan-
tes de Corpos, que ahl se achavam presentes naquella

occasião , e eram para a formatura d'uma parada no imme-
diato dia 16, e retirando-se ao seu Quartel General a dar ou»

tras recommendadas providencias: pelas 11 horas para a

meia noite, daquelle mesmo dia 16, recebeu uma ordem assi-

gnada pelo Presidente e Vpgaes da mesma Junta Provisória,

em que se lhe dizia o seguinte íi= gu,e em. Sessão do Governo
)) ss julgara ser prudente, que entregasse interinamente o go^
» verno das Armas da Corte e 'Provinda da Estremadura ao
» Tenente General José Antonio da Roza. ?i

Assim o fez e cedendo airosamente o seu cargo, se re-

tirou á vida privada com a suave convicção de haver sempre
cumprido os seus deveres.

Não tardou porém muito que o General Leite não fosse

reintegrado no referido governo, (1) sem que para isso pre-

cedesse diligencia sua, recebendo em 3 de Fevereiro de 1821

(I) Vide Diário do Governo de 5 dc Fevereiro de 1821 n-° 31.

9
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uma ordem da Regência do Reino em Nome d'EI-Rei o
Senhor D. João 6." , em a qual se leem as seguintes pala-

vras " gue reassuma o commando das Armas da Corte e

s5 Província da Estremadura , visto haverem cessado os mo-
» tivos de prudência

,
que deram lugar á alteração que a este

n respeito se fe% pela Ordem do Governo interino de Lisboa
n de 16 de Setembro do anno próximo passado. »

Então, assumindo de novo o General Leite o governo
das Armas da Côrte e Província, se apresentou no Palacio

da Regência offerecendo sua respeitosa obediência ás deter-

minações do Governo, e sua constante fidelidade a El-Rei
o Sr. D. João 6." e á Patria ; a cuja alocução lhe respon-

deo o Presidente nos termos seguintes « que o Governo accei'

5) tava, e agradecia a S. Mcc." o seu obsequioso comprimento,

« e esperava
,
que a honra e fidelidade com que S. Ex.'^ se

« houvera sempre em toda a sua carreira civil, e militar, con-

75 linuaria a dirigir seus ulteriores procedimentos em beneficio

5» do Serviço Público, e da Causa Nacional. (1)

Exerceu o General Leite este cargo ate' que por moli-

Tos de moléstia e instancias suas , foi delle dispensado por

Carta Regia de 23 de Fevereiro de 1822, entregando o mes-

mo governo ao Brigadeiro Bernardo Correa de Castro e

Sepulveda, então Coramandante da Força armada da Ca-
pital.

Mas tão convencido se achava o Soberano do conspí-

cuo caracter e altas virtudes que concorriam no General Leite,

que julgou deve-lo mandar contar entre osXil^dares do Rei-

no , fazendo justiça a um , e accordando n'oulros o mere-

cimento.

O que houve por bem, creando-o Visconde de Veiros, por

Carta de 11 de Março de 1822 a qual vai transcripta a íl.

6 e 7 da 1.* Parte desta Memoria Biográfica, razão porque,

a não damos nas Peças justificativas, desta 2.* Parle: po-

rém, como fácil é acontecer, que nem todas as Pessoas,

que lerem uma, lêam a oulra, não nos podemo» dispensar

de transcrever aqui osseguintes honrosos termos nella trans-

criptos= 9uc, aíiendendo aos longos, e sempre honradas, e

mui didincttís serviços de Francisco de Paula Leite, Tenente

General dos Exércitos Nacionaes e Reaes , e Conselheiro de

Guerra, em toda a sua carreira militar, assignalando-se prin-

€Ípalmente na Época da Restauração deste Reino em que foi

(1) Vide Diário do Governo de 10 de Fevereiro de 1831 n.° 56.
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encarregado do governo das /írmas da Provinda do /liem.-

tejo, onde desenvolveu a lealdade, e patriotismo
,
que o cara-

cterisam , e se provam d*autênticos documentos j e Querendo
dar-lhe um novo testemunho da Minha justa consideração , e
PROLONGAR NA SUA DESCENDÊNCIA XÃo BENEMÉRITA MEMORIA :

Hei por bem Fazer-lhe Mercê do Titulo de P^isconde de frei-

res EM DUAS VIDAS &c. = (l) E lhe foi passada em 11 cie

Maio dc 1825 a competente Carla de Tiliilo, e com tile

de 50)^000 rs. annuaes com assentamento no Almoxarifado
da Casa das Carnes, (a fl. 63) e antiguidade do 1.° de Ju-
lho de 1825. (2)

Já entào eslava Leite sendo o Decano, ou o mais anti-

go Tenente General dos Reaes Exércitos. (3)
Por Carta Regia de 2 de Junho de 1823 referendada

pelo vSecretario d'Estado Conde de Subserra, foi novamente
o General Visconde de Veiros encarregado do governo das
Armas da Corte e Província da Estremadura (4<) , sem o
pedir. E por Decreto de 26 de Outubro do mesmo annode:
1823 Ihff fez S. Magestade mercê d'uma Commenda hono-
rária da Ordem da '1'orre e Espada. (5)

Depois deste tempo se nâo liouveram guerras estrangei-

ras , todavia melindrosas vicissitudes se succederam umas a-

poz outras, durante as quaes Leite, como General de an-
tiguidade, e Soldado obediente ao Governo estabelecido, sou-

be senspre manter e conservar a ordem, e o socego na Capital,

mesmo na critica occasiâo em que o Sr. D. João 6.° esteve

a bordo da Nau Ingleza TFindsor- Castle , surta no Tejo,

conforme se deprehende dos Avisos que da dita Nau llie fo-

ram dirigidos peio então Ministro da Guerra, Marquez
(hoje Duque) de Palmella, datados a 10 de Maio de 1824, (6)

Por outra Carla Regia de 1^ de Junho do referido an-
uo de 1824, allondendo Sua Magestade á sua avançada ida-,

de e moléstias (formaes palavras), foi Servido exonera-lo do
mencionado governo das Armas que lhe ordenou entregas-

(1) B. — A dita Carta R^gia se acha registada nas Secretarias d'Es-

tado dos Negócios do Rejtio, e do Registo Geral das Mercês, e bem assim p
foi na Cliancéilaria M(5r da Corte e Reino.

(2) Vide, Registo Gerat das Mefrcês , e na Chancellaria Mdr da Cdrte

e Reino , a fl. .324 do Livro dos Offlcios e Mercês.

(3.) Vidè Almanaks de I8á3, 18^., 1825, 1826, &c.

(4) Vidè Gazeta de 19 de Junlio .de 18^3 ,. o." 144.
'(5) Dita de 30 d Outubro de 18'^3 , u.° 257.

(6) Suppleinentos aos números 110 , e 113 das Gazetas de 10, e 12 da

Maio de 1824.

9 #
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se ao Marechal de Campo graduado Conde de Barbacena,
Francisco (1). Foi ainda outra Vt-z reintegrado no supra-
mencionado governo das Armas da Corte e Província da
Estremadura por Carta Regia do Infante Regente datada a
3 de Março de 1828, e referendada pelo Conde de Rio Par-
do como Ministro da Guerra (2). E fallecendo pouco tempo
depois o Tenente General Visconde de Jorumenha, Gover-
nador da Torre de S.Vicente de Belera, passou Leite a oc-
cupar aquelle lugar, conforme o costume, por ser o Tenen-
te General mais antigo doExercito. Exerceu o General Vis-
conde de Veiros o governo das Armas da Corte e Provincia
da Estremadura ale g6 de Outubro de 1832, em que por
aquelle Príncipe foi delle exonerado , e elevado á gradua-
ção de Marechal do Exercito.

Em o n.° 18 do Diário do Governo de 21 de Janeiro cor-
rente (1841), em razão de apparecer alli descri pia algurntan-
lo tarde a Necrologia d*um valente General Porluguez ; se faz
a seguinte judiciosa reflexão, — a Nunca é tarde para fa%er
justiça ao merecimento j se até agora ella se nãofe% ao Ge-
neral Lui% do Rego , nâo se una a culpa do descuido ao cri»

me do esquecimento— » assim nós, sem que tenhamos em vista

alludir a assumptos exarados naquella descripçâo Necrologi-
ca, pois desde que principiámos a escrever nossos Opúsculos,
que giram impressos, fizemos firme propósito de nos abster
de politica, chamamos todavia em nosso soccorro aquelle sá-

bio pensamento para pedir desculpa a nossos Leitores da tar-

dança que houve na publicação desta Biographia
,
pelo muito

trabalho que tivemos em recupilar, e descrever a immensidade
de factos notórios praticados pelo General Leite.

Era chegado o tempo em que o rigor das enfermidades,
junto ao pezo da idade, hia atenuar as for^ras deste varão
que tão desvelado as empregára sempre no serviço da Patria.
Em 1831 teve um ataque paralítico, e por pedido seu lhe
foram ministrados lodos os soccorros espirituaes

, que rece-
beu com a devoção própria d'um homem tão exemplar , e
religioso; d'ahi a 2 mezes soffreu segundo ataque, de que
ficou bastante lezo da perna esquerda, experimentou depois
melhora, mas passados? raezes lhe sobreveio terceiro ataque,
do qual lhe resultou grave deminuição na vista, e logo de-
pois, ainda na convalescença recahio com o quarto acommet-
timento da mesma enfermidade; teve quinto com menos vio-

(1) Vide Gazeta de 16 de Junho de 1824, n.» 142.

(2) Gazeta de 7 de Março de 1828 , n.° 58.
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lencia , e quando parecia arliar»se melhor, foi atacado pela
Colera-morbus

,
que então (1833) espalhava na Capital, e no

Reino o terror e o lulo.

Os «Itimos momentos deste virtuoso e honrado Portu-
guez fojarn dignos da sua fé, e resignaçrio chrit^tã.

E' sem duvida naquella hora
,
que a lodos nos espera ,

em que a vida perde seus encantos, as honras e a grandeza
o seu prestigio, em que tudo quanto ccnslilue o homem ar-

tificial
,
para sempre acaba , e para sempre desapparece o

mundo; é então que verdadeiramente se conhece a influen-

cia d'unia Religião sublime, que em tão amargurado lance
não desampara o Varão piedoso, e o conduz ás regiões da
iromortalidade.

Aos 6 de Julho de 1833 falleceu o mesmo General Leite
em Lisboa, contando 86 annos e quatro mezes de idade,
com 7l de Serviço militar. Seu corpo foi acompanhado com
pompa fuaebre competente á sua elevada graduação, por
todas as tropas que se achavam naCapilal, e por muitas pes-
soas dedistincçâo, ao Cemitério publico do Alio de S. João,
onde seus restos mortaes deseançam com saudade da Patria,
e de seus Parentes e Amigos, sensiveis a tão grande perda.

Era de estatura ordinária, e algum tanto magro, ain-
da que não demasiado, suas feições regulares; tinha a testa
elevada, e com rugas; os olhos eram pardos, e pequenos;
a bocca proporcionada; e o nariz algum tanto comprido;
pouco Cabello, mas sem calva; na infância teve a cor muito
alva, que se tornou um pouco tostada, e trigueira pelas suas
longas viagens em clinas abrazados pelo Sol, e longiquos.

as os dotes de su^alma eram que tornavam mais conspí-
cuo o caracter d'um homem tão excellente , sendo espe-
cial entre as suas virtudes, a do austero desinteresse, pois
tendo lido á sua disposição immensos cabedaes em varias
Commissòes de que foi encarregado, não só na Europa, mas
principalmente em o novo Hemisfério, e no Oriente, que lhe
franqueavam larga porta para engrandecer sua fortuna, longe
de o contaminarem, apenas serviram para realisar a sua pro-
bidade, sempre sobranceira ao amor das riquezas, ficando
com tão escassos recursos, que quando deixou de perceber os
emolumentos do governo das Armas da Capital, para se tra-
ctar durante as suas prolongadas enfermidades, se viu obriga-
do a vender a sua prata. A seu exemplo foi sempre bera no-
tória a limpeza de mãos em todos os Officiaes do seu Quar-
tel General , e que teve às suas ordens.

1 mmmmm
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E' certo que assioi como nunca preteriu outrem, tam-

pem náo queria ser preterido, zellando com igualdade a hon-

ra dos mais, e a sua. Subiu a tão grandes cargos, sem que
necessitasse de aUieia protecção para o seu adianlaaaento , a

que sempre foi levado por sua competente antiguidade, che-

gando a ser o Decano dos Tenentes Generaes. No seu cora-

Çãq resplandecia o espirito da justiça, nem a bondade que
lhe era própria, nem o suave império d'amizade, jamais o po-

deraiii desviar do caminho da rectidão.

Foi rigoroso na conservação da discipHna do Exercito, e

ao mesmo tempo humano, mui principahnente para com os

infehzes, e presos. Apesar de seu génio forte, seja dito em
louvor de homem tão raro, que jàmais alguém lhe deveu a

desgraça; a ningueai; perdeu , a ninguém infelicitou, passado

o primeiro Ímpeto de cólera, ou indignação, logo serenava a

sya alma estranha à resei va , ou perm?mente resentimento.

Em tudo generoso , também o era na sua mesa, sempre
franca, não só para p seu Estado Maior, mas para qualquer

Official que â hora do seu jantar ía ao seu Quartel General.

Achámos mais uma Certidão extraída do Registo do li-

vro 14." do decretameiito de serviços da Secretaria d' Estado

àos Negócios do Reino a folhas 30, assignada por Gaspar

Feliciano de Moraes, que versa sobre os que diziam respeito

ap General Leite, e por elle obrados desde o 1." de Janeiro

de 1787 , em que exercia oposto de Capitão de Mar e Guer-

ra d'Armada Real , até 26 de Novembro de 1824 , em que
lhe foi passada a referida Certidão com o Relatório, que por

muito extenso omillimos , de seus serviços até ao posto de

Tenente General em que enião se achava ; e nella se lêem as

seguintes p-àl-ávia^ a Contando desde o 1," de Janeiro de 1787,

atp ao presente, (1824) trinca e seis aiuios , nove vie%es e de-

zoito dia.^, de óptimo serviço praticado com exemplar zelío, hon-

ra,, valor, e intelligencia , sem nota alguma em seus assentos^

copio se comprova das Fés d^Officio que juntou. •>> Do Registo

geral das, Mercêâ consta, ser em attenção, e não em remu-

neíaçáp de seus bons serviços, a Mercê do Titulo de faiscou-

de, e Commenda de que já traclámos ; e que dando-se vista

de todos os papeis ao Desembargador do Paço, Manoel Vi-

cente Teixeira de Carvalho, Procurador Fiscal , das Mercês

,

ellft com isto mesmo se conformou, declarando-se estarem

por despachar nesta conformidade os serviços praticados por

este General desde o fim do anno de 1786, que até ao seu

falecimento fazem 45 annos, 6 mezes,, e 6 dias.
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Foi Tutor de seu Sobrinho e Cunhado Jose' Leit6 de Sou--

sa Tavares e Oliveira Pereira deFoyos, Moço Fidalgo com
exercicio , e Goinmendador de Santa Maria de Maçã e Pa-
nascozo na Ordem de Christo : filho de seu Irmão o Tenen-
te General Fernão Pereira Leite de Sousa eFoyos; admi-
nistrando-lhe por muito tempo a sua casa com a maior hon-
ra , ate que lh'a entregou com todo o preparo próprio para
o seu casamento, que se verificou em Estremoz a 14 d' Agos-
to de 1819 com a Senhora D. Francisca do Resgate de Mi-
randa Henriques, Irmã da Senhora Condessa de Boba-
della , D.- Anna de Miranda; e fvlha dos Viscondes de Sou-
zel , Tenente General Antonio José de Miranda Henriques
da Silveira e Albuquerque, e D. Joanna Maria do Resgate
de Saldanha, Irmã esta Senhora dos Condes da Ponte, e
de Porto Santo-

Não failou quem tentasse por algumas vezeà indispôr o
Senhor D. João 6." contra o General Leite com intrigas,
que S. Magestade nunca acreditou, pela boa conta em que
o tinha, e sempre respondia

—

por e&se fico Eu.—
Foi o General Visconde de Veiros casado com sua so-

brinha D. Maria de Santo Antonio Freire de Saldanha No-
ronha e Lima (que havia nascido no 1." dc Jimho de 1787,
e falleceu sobre parto a 27 de De%enibro de 1820,; , com quem
se recebeu a 6 de Novembro de 1816, precedtíndo o compe-
tente Breve de Dispensa Matrimonial , e Regia Licença e
Approvação do Sr. D. João 6.°

( 1
)

Era a dita Senhora, filha de seu Irmão primogénito,
Fernão Pereira Leite de Sousa eFoyos, do Conselho daSe-
nhora D. Maria l,"", Fidalgo Cavalleiro da Sua Real Casa,
VII D.onatario do Preslimonio da Lagoa do Cardo no Al-
garve , -Commendador de Santa iVíaria de Maçã, e Panas-
cozo na Ordem de Christo, Tenente General de Cavallaria

,

(2) Governador do Castello de S. Filippe de Setúbal, Ca-
pitão Generíd do Maranhão e Piauhy

, (3) Padroeiro da
notável Sacristia da Igreja da Graça de Lisboa , e da Ca-
pella de Santo Antonio, Hospício, e Enfermaria dos Pa-
dres Arrahidos da Villa das Caldas, e Senhor dos Morga-
dos deFoyos, e Ferroes Castellos Brancos efe. ; e de sua

(1) Alvará (ie 2 il'Outnl)ro de 1815, reffislado a folhas 80, do Livro 10
das Carias, Alvarás, e Paieotes , na Secretaria d'Estado dos Negócios da
Reino.

(2) Almanaks de 1788 , e seguintes.

(3) : Estatística do Maranhão no Mâppa dos Gevernadores-
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mulher D. Maria Rita de Sousa Freire de Saldanha No-
ronha e Lima, (1) filha de Miguel Salema Lobo de Salda-

nha e Sousa Cabral e Paiva, (2) Fidalgo Cavalleiro da

Casa Real, Padroeiro do Convento de S. Romão d' Alver-

ca, Senhor da Quinta Sollar da Salema, e dos Morgados

da sua familia em Alcácer ,
Setúbal, Alverca, e Arrayo-

los ; e de sua mulher D. Joaquina Josefa de Sousa Tavares

e Távora (3) filha legitima de Alexandre de Sousa Freire,

(4) 3." do nome na Varonia dos Senhores de Bobadella,

natural de Lisboa
,
Moço Fidalgo com exercício , Coronel

d'Ordenanças da Côrte, Governador e Capitão General do

Maranhão, e Piáuhy ;
Provedor, Proprietário d'Alfandega

da Bahia (por sua mulher D. Leonor Maria de Castro) ;

(5) e o qual' morreu na sua Quinta da Charneca, no Termo

de Lisboa, em o anno de 1740; ( 6 ) e era filho 2." de Ber-

nardim de Távora de Sousa Tavares
, (7) X Senhor da Vil-

la de Mira, do Conselho d'ElRei, Commendador de S.

Thiago d' Alfaiates na Ordem -de Christo , Tenente General

de Cavallaria, Governador e Capitão General do Reino de

Angola (8) e da Praça de Mazagão em Africa etc. ; e de

sua mulher D. Maria Margarida Josefa de Lima, (9) filha

(1) Rezenha das Familias Titulares a folhas 290 ; e Barbosa Costados das

Casas Titulares a folhas 33.

(2) Sousa , Historia Genealógica da C. R. Tom. XI a folhas 496 , e folhas

510 , tratando do seu casamento. Corografia Portugueza Tomo 3.* a folhas 34.

Habilitações de Familiares de Santo OíDcio , Torre do Tombo ,
Maço n.' 10.

Deligencias D.° 171.

(3) Vidè Historia Genealógica da Casa Real , Tomo XI , Livro 12 ,
a fo-

lhas 510.

(4) Vidè Asia Portugueza Tomo 2", Capitulo 10, n." 33. —Salazar , To-

mo «.», Parte 3.% Capitulo 9, n.» 38 — D. Tivisco, Arv. 98, 99, 100, e

101. Carvalho, Corografia Portugvieza Tomo 2." folhas 64 dos Senhores de

Mira. — Blbliotheca Lusitânia Tomo 1." folhas 98. — Estatística do MaranhSo

no Mappa dos Governadores. — Gazeta de 3 d' Abril de 1727 , n.° 14. — Al-

vará de seu filhamento registado no Livro 6.' das Mercês d'ElRei D. JoSo 5."

a folhas 102 ; e no Diccionario Aristocrático a folhas 27.

(5) Vidè Sousa , Historia Genealógica da C. R. Tomo XI , Livro 12, fo-

lhas 500, e seguintes— e Blbliotheca Lusitana Tomo 1.» a folhas 98 e 99.

(6) Vidè Gazeta de Lisboa de 10 de Novembro de 1740 , n." 45.

(7) Sousa, Historia Genealógica da CR. Tomo 12, Parte 1.% folhas 246

e seguintes~ Bibliotheca Lusitana Tomo 1.» folhas 99. —D. Tivisco folhas 98.

Corografia Portugueza Tomo 2.°, Cap. 18, folhas 46.

(8) Colecção das Noticias do Ultramar Tomo 1.°, Parte 1.». folhas 404

dos Governadores d' Angola — e Descripção dos Reinos d' Angola e Benguela afo-

*^^(9) ^Vidè Historia Genealógica da C. R. Tomo IX folhas 699 , e XI folhas 500.
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herdeira d'Alexandre de Sousa Freire (1) segundo do nome,

Con:]mendador da Ordem de Christo, Ve'd.or da casa da Se-

nhora Rainha D. Maria Francisca de Saboya , Qovernador

e Capitão General de Mazagâo, e dos Estados doBrazil eiti

1668 ; o de sua mulher D. Joanna de Lima e Távora , (2)
filha d' Alvaro Pires de Távora, Commendador, e Alcaide

Mór das Villas das Entradas, e Padrões na Ordem de S.

Thiago , e das de Pias, Seixas, e Lanhozo na de Christo,

Senhor do Morgado, e Torre de Caparica, (3) e de sua

mulher D.Maria de Lima, irmà do primeiro Conde dos Ar-

cos
, (4) e filha dos VII Viscondes de Villa Nova de Cer-

veira D. Lourenço de Lima Brito Nogueira, (ô) Conselhei-

ro d'Eslado, e Presidente do Desembargo do Paço, e D.
Luiza de Távora: primeiros Viscondes de Portugal. (6)

Foiçaram ao General Visconde de Veiros do seu referi-

do matrimonio duas filhas, a saber:

A primpira — D. Maria Rita da Madre de Deos Leite

de Sousa Freire Salerrj^ de Saldanha e Noronha , nascida

em Lisboa a 31 d'Agosto de 1817,

A segunda— D. Joaquina da Madre de Deos Leite de

Sousa, que nasceu a 23 de Dezembro de I8f0, e é Secular

no Convento das Commendadeiras de Santos, aonde ambas
se recolheram logo que fulleceu «eu Pai ; ena Igreja do m^es-

mo Real Convento se recebeu a primogénita a 90 úe Janei-

<1) Vidè Elementos da Historia Tomo í." follias 384 — Portugal Restan-

rado, Tomo 2.», folhas 183. — Historia Genealógica da C. R. Tomo XI fo-

llias 496, e seguintes,— N. B. Foi oppositor de seu parente Marquez d' Arron-

ches á Commenda da Villa de Sousa; vidè em Pegas de Maioratus , Toraol."

Parle l.'', folh«s]46; e Pegas Coment. á Ordenação do Reino , Tomo*.*,
folhas «10.— Moreira, Tbeatro Panegírico da Casa de Sousa ("£.0/0es/ folhai

609 a 4]4Í).

(2j Vidè D. Tivisco folhas 98 — e Historia Genealógica da C. R. Tomo
XI a folhas 494.— Bibliolheca Lusitana Tomo 1.° folhas 98-

(3) Vide Historia dos Varões iilusires da casa de Caparica. — D. Tivisco fo*

lhas 9B. — Corografia Portugueza Tomo 2." i^olhas 297-— Bibliolheca Lusita-

na Tomo 3.° folhas 304. — Memorias dos Grandes de Portugal folhas 169 , e

193. — Sousa, nistoria Genealógica da C. R. Tomo 1." no Aparata; no To-

mo 3." folha» 39 , e no 12 " Parte 1.* folhas 55 , e seguintes.

(4) Vidè Sonsa, Historia Genealógica da C. R. Tomo 12. , Parte 1.*, fo-

lhas 116. — D. Tivisco folhas 98— e Memorias dos Grandes a folhas -636.

(5) Vidè Sousa, Historia Genealógica da C R. Tonro 3." folhas 29 — e

Tomo 12, Parte 1.% folhas 116. — Memorias dos Grandes folhas 633.— D.
Tivisco folhas 98 — e Corografia Portugueza Tomo 1." folhas 220-

(6) Vidè Sousa, Histeria Genealógica da C. R. Tomo 3.° Xdvro4.*' folhas

519— e Corografia Portuguesa Tomo 3.° a folhas 5d6.

10
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ro de 1836, (l) precedendo a Rpgia appiovaçâo, (2) e an-
nuencia de. seu Tutor Barão do Zambujal, e Conselho de
Familia, com João de Mello e Sousa daCunba SotloMaior,
nalural da Cidade'do Porto , Coramendador da Ordem de
Christo, e Moço Fidalgo com exercício no Paço, (^Senhor
da Casa em gtie succedeu a seu Tio José de Sousa e Mello,
Fidalgo Cavalleiro da C. R., Commendador da Commcnda
ae Lourenço Marques na Ordem de Chrhlo , Irmão de seu
Avô paterno) : ( 3) filho de João Joaquim Cardoso de Sou-
sa e Mello, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real , Cavalleiro
da Ordem de S. Bento d'Aviz

,
Major de Cavallaria , e Go-

vernador do Castello de Matozinhos , e do sua mulher D.
Bernarda da Cur>ha SotloMaior Dosguimaràes e Teive ; (4)
e ale' ao presente tem

Primeira— D. JVJaria de Santo Antonio de Mello Leite
de Sousa, nascida em Lisboa a 30 de Março de 1837.

Segunda— D. Maria das Dores, nascida a 13 de Fe-
vereiro de 1840.

E* a dita filha primogénita do General Leite, hoje se-
gunda Viscondessa de Veiros, por Decreto de 8 de Agosto
de 1840. (5)

Havia o Sr. D. João 6." feito mercê do Titulo de Vis-
conde de Veiros em duas vidas, a seu Pai, o General Lei-
te, por Alvará de 11 de Março de 1822, que vai lançado
por copia a folhas 6, e 7 da primeira Parte desta Memoria,
em o qual se lêem as seguintes palavras, que já niencioná-
mos a tolhas 67 desta segunda Parte « para se perpetuar em
sua descendência ido benemérita memoria » por conseguinte,
torna va-se evidente, que á dita suà filha primogénita eber-
deira de seus relevantíssimos serviços, pertencia a verifica-
ção daquella segunda vida, tanto mais por haver sido con-
ferida quando seu Pai se achava viuvo, com perto de 80 an-
nos de idade, e sem filho varão, residindo na Capital como

(l> Vidè Livro 14 dos easaaienlos da Fregnezia de Sauta Engrácia de Lis-
boa a folhas 145 verso.

(2) Vidè Alvará de 16 de Novembro de 1835, registado a folhas £11 ver
so do Livro 1° das Cartas, Atvarág , e Pafenles iia Secretaria d'Estado dos
Negócios do Reino.

(.3.) Vide Opuscn lo consagrado á memoria de José de Sousa e Mello, im-
presso ero Lisboa em J839.

(4) Vidè Rezenha das FamHias Tilutares
,

impressa em Lisbea em 1838
,

a folhas 2(Í9— e Barbosa, Arvores de Costado das Famílias Nobres do PortH-
gal, impressa em Lisboa em 1831 , Tomo 2." a lolbas 140.

(5) Vidè Documeuto n." Sfr da» Pessa» Jastificátitaí.
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General das Armas da Corte, e por isso geralmente conhe-

cidas suas circumslancias ,
que por certo nâo ignorava o Au-

gusto Monarcha agraciador , a quem foi acceito: e aioda

mais parece ser da Real Mente do Scnlior D. João 6.°, que

assim se verificasse, por que sendo seus Puis dois fiUios se-

gundos, nâo linl>a eila bens patrimoniaes em que succe-

der, podendo acontecer o ficar em indigência uma familia

tão benemérita ; o que tudo corrobora a idea de que S. Ma-
gestade lhe quiz, com aquelle Titulo, formar um dote pa-

ra casar con? quem tivesse casa; alem de que a pratica
( 1)

e cosluriie de succederem as filhas herdeiras nos Títulos de

seus Pais, e' anliquissinia , como refere D. Antonio Caeta-

no Sousa no seu Prologo das Memorias do» G randes de Por-

tugal , offerecidas ao Senhor Rei D. João b.° (que dhem lhe

ordenara as escrevesse) j cujoauthor, fazendo a deseripção dos

Titulos de Rico-Homem, e o que era aquella dignidade,

diz. assim a Suas mulheres se iníiluíavam Hicas-Donas, as. im

como depois se coUumou usarem as mulheres dos liiulos^ e

grandeza affecla á dignidade de sem maridosj. e tarnUem svas

filhas , ^endo immedtata^ por falta de varão , svccediam no

Titulo de liica-Dvna , da mesrua sorte que hoje se pratica

nas herdeiras das Cams Titulares
,

que por ellas o parteçi-

pam os maridos, m

E Luiz da Silva Pereira d'01iveira na sua Obra intitula-

da— Privilégios da Nob^exa e Fidalguia de Portugal, im-

presna em Lisboa em 1806— a folhas 128, fallando das Se-

nhoras Herdeiras Titulares , diz assim « ]\ ão sô nobilitam

seus maridos, mas communicam-llie o seu mesmo Titulo, Di-

gnidade ^ e Preeminência j e para isto provar cita— Guer-

retr. trai. 2. liv. 6. cap. 1:" n." 82; e liv. 9. til. 1." Pari.

2."

—

Pickard n." 49 — Mor. n." 43.— Portugal liv. 3. cap.

37. e outros Authorcs,

Disto temos muitos e repetidos exemplos; pois uma
grande parte das Casas Titulares tem cahido em Senhoras,

(^pelai quacs seus maridos tem partecipado de seus Titulos):

sendo niesmo em nossos dias as de Alvito, Anadia, Boba-

(1) N. B.— A pratica e costume jwde tudo em matéria de Nobreza — co-

mo diz Villas Boas na sua Nohiliarchia Porlugueza a folhas 176, e para pro-

var e.^ta aíserçào cita — Bat. in 1. iilt. deYerl). signif. Azevedo in 1- 10 n. 51.

tit. 8^. Liv. 5. recopit. Garcia de nobitil. Glosa 20. n. 36-

— Leis , fSDs . ff eostnmes— assim lêmos em muitos I>ip1omas Reeioa ^ do

qine se iivfere que pc^ia pratica e cosiaii»« se tem neslie Reino; tãnta altsDçJio , ao-

mo pelas Leis
,

pois se põe a par delias-
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delia, Lonzâ, (1) Sampaio, e outras muitas; havendo-se em
algumas verificado os Titulos em seus maridos, mesmo sem
terem successão ; e no marido da filha herdeira do Barão de
Caslelio Novo, sendo esla Senhora illegilima ; como Indo
íe lê na Hczenha das Famílias Titulares, impressa em Lis-

boa em 1838 , a folhas 15 , 17,45, 69,100, 113,116,
126, 137 , 141, 202, 231, 239, 243, e 249 ; e em outros

mais Nobiliários, que giram impressos.

Tudo quanto relatámos, e na verdade filho de bastante

trabalho, a que nos sujeitámos, para mostrar a toda a luz

da evidencia as virtudes, e serviços do General Leite, 1."

Visconde de Veiros, e os direitos incontestáveis, que seus

descendentes lem á transmissão, e herança d'um nome sem-

pre acredôr da estima publica por seus feitos militares, pe-

lo amor da Religião, e da Justiça, pelo seu valor, desin-

teresse, e fidelidade, tivemos para este fim, que fazer as

mais minuciosas indagações na Bibliotheca Nacional, pas-

sando em rezenha todas as Gazetas, desde que tiveram prin-

cipio neste Reino em o anno de 1715; e mais obras de dif-

f rentes authores, que ali também se encontram, e em ou-

tras Estações Publicas etc. ; e bem assim recopilando uma
multidão de documentos irrefragaveis

,
que conservamos èm

nosso poder, para a todo o tempo haver provas authenticas

do que eserevêmos.

FIM.

(1) A^, B. A casa daLouzã recuperou a sua varonia pelo segundo casamen*

to (lo Conde D. Luiz de Lencastre; mas é exacto que o marido da Primogéni-

ta gosa do Titulo.
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DOOTMEITTOS.

N.^ 1.

Livro S3 a fl, 316 v.

D. Maria, por Graça de Deos , Rainha de Portu-

gal, e dos Algarves
,
d'aquem e d'alem Mar, em Africa

,

Senhora de Guiné, e da Conquista, Navegação, Commer»
cio da Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da índia. etc. Faço sa-

ber aos que este Padrão virem que em satisfação dos Servi-

ços de Francisco de Paula Leite de Sousa, Fidalgo da Mi-
nha Casa, e filho do Teneiile General José Leite de Sousa,

obrados na Real Armada, nos Postos de Guarda Marinha,
Capitão Tenente, e Capitão de Mar e Guerra, por espaço
de 23 annos, e 5 mezes, contados de 29 de Julho de 1763,
até 31 de Dezembro de 1786, em que ficava continuando
no dito Posto de Capitão de Mar e Guerra ; tendo feito no
decurso de todo este tempo oito Embarcjues no Posto de Ca-
pitão Tenente, todos de Armada, um ao Estado da Índia,
ouiro na Expedição de Argel. E no Posto de Capitão de
Mar e Guerra trez Embarques de Guarda Costa , no que
sempre se comportou corn honra edistinrção. Houve por bem
fazer-lhe nierce , além de outra, de 120^000 réis de Tença
nos Almoxarifados, em sua vida: e nesta coiiformidade se

lhe passaria Padrão, em sou nome, da mi ncionada quan-
tia, que se assentaria nos Almoxarifados do Reino, em que
coubessem sem prejuizo de terceiro, e não houvesse prohi-

bição com o vencimento na fórma das Reaes Ordens. Para
cumprimento do que Hei por bem, e me práz, que o so-

bredito Francisco de Paula Leite de Sousa tenha, e haja da
M liiliâ Real Fazenda os referidos 120j^'000 réis de Tença
efi( cliva

,
annual, e vitalícia, com que, além de outra Mer-

cê , lhe remunerei os seus pessoaes Serviços Militares ; e que,

para os poder haver, e lograr, lhe sejam assentados em Al-

moxarifado do Reino, em que couberem, sem prejuizo de
terceiro, e não houver prohibiçâo, cujo vencimento desde

25 de Abril do corrente anno dia do Despacho desta Mercê,
até áíloseu assentamento, será como Eu For Servida resolver

1
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íia Consulta do Conselho da Fazenda ; com a declaração

porém, que no anno, em que nào tiver cabimento, nào pro-

duzirá obrigação mais de divida nesse mesmo Almoxarifado,

nem em outro qualquer, e isto na conformidade do Alvará
de 17 d'Abril de 1789. Pelo que; Mando ao Presidente «

mais Conselheiros do Conselho da Fazenda que façam fazer

assento, em nome do predito Tencionario, da referida Ten-
ça. E por firmeza de tudo, lhe Mandei passar o prezente

Padrão por Mim assi^^nado
,
que será registado nos Livros,

do Registo Geral das Mercês, Chancellaria, e Fazenda, pon-
do-se primeiro á margem do registo da Portaria por que se

passou, verba necessária: Por tanto: pagou de Novos Di-

reitos 60^000 réis que foram carregados ao Thezoureiro del-

les a íl. 168 do Livro 13 de sua Receita , como constou do
conhecinjeoto em fórma, registado a fl. 109 do Livro 48 do
registo geral dos mesmos. Lisboa 23 de Agosto de 1791. —

(jíssignalura da Senhora Rainha D. Maria 1.* por

Chancelia.J

Padrão de lâOjj^OOO léis de Tença effectiva, annual
,

e vitalicia de que V. Magestade fez Mercê a Francisco de
Paula Leite de Sousa , pelos seus próprios Serviços Milita-

res ; eque para os p>oder haver, e lograr lhe serão assentados

em Almoxarifado do Reino , em que couberem, sem prejuí-

zo de terceiro, e não houver prohibiçâo , com o vencimen-
to, na fórma das Reaes Ordens, e com a declaração expres-

sa no Alvará de 17 d'Abril de 1789, como no mesmo Pa-
drão se conte'm.

P. por Portaria de 8 d'Agosto de 1791. = Francisco

Felicianno f elho da Costa Mesquita Castello Branco.= D-
JRodrigo José de JVIent%es.

A margem do Registo da Portaria pela qual se passou
este Padrão fjca posta a verba necessária. Nossa Senhora
d' Ajuda 17 de Setembro de 1791. — Joaquim de Miranda tie-

hélio. —~ Jorge Lui% Teixeira de Cartmlho , o fez escrever.

Nesta Secretaria do registo geral das Mercês fica regis-

tado este Padrão. Lisboa 13 de Setembro de 1791 ; e pagou
1:065 reis. z=z Pedro Caetano Pinto de Moraes Sarmento
— José Kicalde Pereira de Castro-

Registado na Chancellaria Mór da Corte e Reino no
Livro de Officios e Mercês a fl. 294 v. Lisboa 20 de Se-

tembro de M^\.~j47itonio Joaquim Serrão.

Assentado a fl. 108 v. do Livro 5;° do Assentamento
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das Tenças da Alfandega do Porto com antiguidade de 24

de Setembro de 1791. — Lisboa 1 de Novembro do dito an-

ilo. = Teixeira.

N." 2.

L." 27 a íl. 83 V.

Maria, por Graça deDeos, Rainha de Portugal e

dos Algarvps, d'aquern ed*ale'm Mar, etn Africa, Si-nhova de

Guiné, e da Conquista, Navegação, Commercio da Eihio-

pia
,
Arábia, Pérsia, e da índia etc. Faço saber aos que

esta Minba Carla de Administração de Capella virem, que

por parte de Francisco de Paula Leite de Sousa, Me foi ap-

presenlado um Alvará por Mim assignado, e passado pela

Ciiancidlaria , do qual o seu theor é o seguinte. Eu A Rai-

nha Faço saber aos que este Meu Alvará virem, que em
satisfação dos Serviços de Francisco de Paula Leite de Sou-

sa
,
Fidalgo da Minha Casa, e filho do Tenente General

José Leite de Sousa, obrados na Real Armada, onde pas-

sou j)()r todos os Postos até ao de Capitão de Mar e Guer-
ra, em que actualmente se acha, por espaço de 23 annos e

5 ni(r'zes, desde 29 de Julho de 1763, em que se lhe formou

a sento de Guarda Marinha, sendo Soldado de Cavallaria

da Cotnpanhia do Capitão Fernão Leite de Foyos , na qual

tinha assentado Praça por occasião da Guerra de 1762, em
que fjcáva continuando no Posto de Capitão de Mar e Guer-

ra. Tendo feito até o Posto de Capitão Tenente dez Embar-
ques ; a saber: oito de Armada, em que entrava um a Ma-
zagão; um ao Estado da índia, com escála pela Bahia, e

outro na Esquadra, que fôra de socorro á Armada Uespa-
nhola contra a Praça de Argel: E tendo feito, depois de ser

Capitão de Mar e Guerra, trez Embarques de Guarda Cos-

ta : Huvendo-se sempre com muita honra, e distincção em
Iodas as occasiões do Meu Real Serviço: Houve por bem
fazer-Uie Mercê (ulém de outra) da Capella de Pedro Escu-

ro, em Santarém, em sua vida somente. E não podendo ter

effeito esta Mercê; Fui Servida por Meu Real Decreto de

5 de Novembro do presente anno de 1791 , fazer-lhe Mercê
(que se devera entender como feita em 25 de Abril do mes-

mo anno) da Capella Instituida pelo Doutor José da Silva

Cardoso, jia Igreja de S. Francisco de Elvas, de que foi ul-

tima Administradora D. Clara Maria da Cunha c Aboim,
1 2
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eiija vacatura a mesma Administradora fizera constar no Juí-
zo das Capellas da Coroa, onde por Accordàa se tomara
em lembrança para se reputar nella encorporada ; o extempo-
râneas, e incompetentes quaesquer denuncias, que depois
se dessem , ou pertendessem dár para a encorporaçâo. Pelo
que Mando aos Meus Desembargadores do Paço, que sendo-
llies prezenlado este Alvará por Mim assignado, registado
no Livro dasMercês, epassado pela Cbancellaria, lhe façam
passar Carta desta Mercê, na qual se trasladará este Alvará,
que se cumprirá como nellc se contém

, pondo-se a verba
necessária á margem do registo do Decreto por onde este se

obrou: E pagou de Novos Direitos trinta réis que se carre-
garam ao Thesoureiro delles no Livro 15.° da sua receita a
fl. 10 V. e se registou o seu conhecimento em forma no Li-
vro 48 do registo Geral a fl. 259. Lisboa 12 de Janeiro de

Pedindo-Me o dito Francisco de Paula Leite que na
conformidade do dito Alvará lhe mandasse passar Carta des-
ta xMercê: E visto seu Requerimento, e resposta do Procu-
rador de Minha Real Coroa

,
aquém se deu vista, e não te-

ve duvida: E attendendo á qualidade das Obras pias para
que foi destinado o rendimento da dila Capella pelo Insti-
tuidor delia: Hei por bem fazer Mercê ao Supplicante, da Ad-
ministração da dita Capella instituida pelo Doutor José da
Silva Cardoso na Igreja de S. Francisco da Cidade de Elvas,
e dos bens delia; dos quaes lhe Faço Mercê (além de outra)
em sua vida, e em remuneração, e satisfação dos seus Ser-
viços [está bem entendido, os praticados até áquella data= 1792= restando por despachar os obrados desde então
até á sua morte, que foram os mais relevantes). Os quaes
bens trará bem concertados, e aproveitados , e será obrigado
a fazer tombar os ditos bens dentro de um anno, e a regis-
tar esta Carta no Juizo das Capellas da Coroa, e nas mais
parles a que tocar ; e não entrará na posse delles sem or-
dem do dito Juizo, expedida em conformidade do para-
grapho 6." da Lei de 23 de Maio de 1775 ; e não apresen-
tando certidão de ter tombado dentro do dito anno, se po-
rão os sobreditos bens em sequestro, e á custa dos rendi-
mentos delles se mandará proceder ao dito tombo na forma
do paragrapho 7." da dita Lei, E Mando ao Juiz das Ca-
pellas da Coroa, e a todas as mais Justiças a que esta Mi-
nha Carta fôr apresentada, e o conhecimento delia perten-
cer, que logo metam , e façam meter de posse dos bens da
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dila Capella ao Supplicanfe e lhos deixem lograr, e possuir

na conformiclade da dila Carla, que se cumprirá como ncl-

la se contém , e será passada pela iVíinlia Chancellaria Mór
da Corle e Reino, e sellada com o Sello pendente delia, e

se lançará nos Livros dos Meus Próprios. Dada nesta Cida-
de de Lisboa aos 8 de Março : E deu fiança no Livro 15.'

delias a fl. 167 a pagar os JNovos Direitos, que se achar de-
ver logo que conste a sua avaliação como constou por co-

nhecimento dos Officiaes delles. A Rainha Nossa Senhora o
Mandou por seu especial Despacho, e Portaria do Secreta-
rio d'Estado dos Negócios do Reino pelos Ministros abaixo
assignados do seu Conselho , c seus Desembargadores do
Paço. Antonio José do Amaral a fez. Anno do Nascimen-
to de Nosso Senhor Jesus Chrisio de 1792. Desla e Perga-
minho 2:160 reis, e de assignar 3:200 reis.— Balie%ar yJri'

tonio Sinel de Cardes a fez escrever. = Manoe/ Nicolau Es»
tevês iSegrâo. — João Xavier Tclks da Silva. z= José Rical-

de Pereira de Castro.

Registada na Chancellaria Mór da Corle e Reino no L.*
dos Otificios e Mercês a fl. 45 ; e fica posta a verba neces-

sária. Lisboa 17 de Março de 1792, = j4ntonio Joaquim
Serrão.

Nesta Secretaria do registo geral das Mercês fica regis-*

tada esta Carta, e posta a verba necessária. Lisboa 13 de
Março de 1792; e pagou 2:390 reis.=^ Pedro Caetano Pinto
de Moraes Sarmento.

Cumpra-se, e registe-se.— ik/e//o Breyner,
A fl. 260 do Livro 4.° do registo das Cartas de Admi-

nistração e Alvarás de Mercês deste Juizo das Capellas da
Real Corôa fica registada esta Carta, e posta a verba ne-

cessária, ao pé do assento da Capella nella conleúda a fl.

112 do Livro 3." Lisboa 23 de Março de 1792. z= Fructuoso
Alves de Carvalho,

Registada a fl. .S20 do Livro do Registo Geral desta
Provedoria, Elvas 18 de Agosto de 1792. =r Caeíawo Alber^
io Mendes Ilosa.

'

N.° 3.

PORTARIA DO CONSELHO DO ALMIRANTADO.

Manda a Rainha Nossa Senhora, que o Chefe d'Es-
quadra Graduado Eraucisco de Paula Leite , remeta ao Cont»
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aelho do Almiranfado ámanliâ 12 do corrente uma relação

dos nomes de todos os Officiaes de Marinha, Sargentos de
Mar e Guerra, Guardas Marinha, e Voluntários que se

acham a bordo de todos os Navios da Esquadra que corn-

manda, e igualmente de alguns Empregados nos Navios do
Comboy. Lisboa 11 de Setembro de 1798. (Seguem-se as

competentes rubricas ou firmas.)

N. B. Da mesma brevidade com que se pedia a citada

relação , e que foi para prertiiar os nella comprehendidos , se

vê a satisfação que causou a chegada do Cotnboy ^ de quefal-
íamos no corpo desta Historia.

N." 4.

D. Maria, por Graça de Deos, Rainha de Portugal e

dos Algarves, d'aquem, e d'alem Mar, em Africa, Senhora
de Guiné, da Conquista, Navegação, Coinmercio da Ethio-

Ipiâ, Arábia, Pérsia, e da índia etc. Faço saber aos que
esta minha Carla Patente virem

,
que tendo consideração

aos merecimetttos , e mais circumstancias que concorrrem
na pessoa de Francisco de Paula Leite, Chefe da Divisão

da Minlia Armada Real, e ao bem que Me tem servido, e

ter por certo, que em tudo o de que o encarregar, desempe-
nhará as suas obrigações e á confiança que dtdie faço: por
todos esles respeitos : Hei por bem, e me praz de o nomear
(con)o por esta Carta o nomeio) por Marechal de Campo dos

Meus Exércitos, com o Governo do Castello de S. Filippe

de S''lu(ial , va^o pelo falecimento do Tenente General Fer-

mo Leite Pereira de Foyos , o qual Posto servirá em quan-
to Eu o Houver por bem , e com elle haverá cincoenta mil

réis de soldo por mez , e gosará de todas as prerogati vas

,

jurisdições, e graças que lhe competem. Pelo que Ordeno ao
J3uque de Lafões Meu muito prezado Tio, dos Meus Conse-
liios de Estado, c Guerra, e Mareclial General dos Meus
Exércitos, que mandando-llie dar a posse deste Pôâto(ju-
rando primeiro de satisfazer as suas obrigações) o deixe ser-

vir, e exercitar, e os Officiaes, Soldados, e m'ais pessoas da
guarnição do dito Castello, o tenham e conheçam por seu

Governador , llie obedeçam e guardem suas ordens em tudo

que tocar ao Meu serviço tão inteiramente como devem , e

são (^brigados, e o soldo referido se líie assentará nos Li-

vros a que pertencer para lhe ser pago aos seus tempos de-
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vidos. Em firmeza do que lhe Mandei passar esta Carta por

Mim asbignada , e selada com o selo grande de minlias Ar-

mas. Dada na Cidade de Lisboa aos vinte e cinco dias do

mez de Junho do anno do Nascimento de Nosso S(<nlior Je^

zus Christo de 1799.= O Príncipe com guarda =: Dnque de

Lafões, Marechal Cíenerai junto á Real Pessoa= Marquez
Estribeiro Mór=^Conde de Aveiras.

Patente por que V. Magestade Ha por bem nomear a

Francisco de Paula Leite por Marechal de Campo dos seus

Exércitos, com o Governo do Castello de S. Filippe de

Setúbal
,
vago pelo falecinienlo do Tenente General Fer-

ri: o Leite Pereira de Foyos como acima se declara ==. Pa-

ra V. Mageslade ver.

Por Decreto de S. Magestade de 9 de Maio de 1799.

= Francisco Xavier Tel/es de Mi Uo^ o fez escrever.

jSa 'I hesouraria (ieral das Tropas da Corte e Provin-

da da Extremadura a folhas seis do Livro quarto auxiliar

dos Marechaes de Campo fica formado assento no dia da

data desta ao conteúdo desta Patente , na fórma que nella

se declara. Belém 31 de Julho de 1799= Jose Bernardes

Ayres— Joaquim XarÃer de Castro a fez. Registada no Li-

vro 129 da Secretaria da Guerra a fl. I\i4!=: Joaquim Xa<-

vier de Castro.

Cumpra-se e Registe-se. Setúbal em 6 de Agosto de

1800=: ^Voi/sa da 6//ua= Fica registado a fl. 2 do Livro do

Registo do Almoxarifado daMesaReal. Setúbal 6 deAgos*

lo de 1800=Caòro/.

N." 5.

D . João por Graça de Deos Príncipe Regente de

Portugal e dos Algarves. etc. Faço saber aos que esta mi-

nha Carta Patente virem, que attendendo á qualidade^ e me-

recimentos, que concorrem na pessoa de Francisco de Pau-

la Leite, e ter por certo que em tudo o de que o encarre-

gar corresponderá muito conforme as obrigações do seu nas-

cimento , e á estimação que faço da sua pessoa: por todos es-

tes respeitos. Hei por bem, e me praz de o nomear (como
por esta Carta o noineio) por Tenente General dos Meus
Exercilos , «com o Governo da Praça d'Elvas vago pela re-

forma de Jose' Joaquim de Mello, o qual Posto servirá era

quanto eu o houver por bem, e com elle haverá 100^OUO
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reis de Soldo por rnez , e se lhe dará dinheiro para os Cavai-
los na forma do Regimento, e gozará de todas as preroga-
tivas, jurisdições, e graças que lhe competem e por esta o
hei por metido de posse deste Posto. Pelo que Ordt-no ao
Marquez d'Alorna do Meu Conselho, Tenente General dos
Meus Exércitos, Encarregado do Governo das Armas da
Provincia do Alemtejo, o tenha, e conheça por tal Tenen-
te General, e o mesmo farão os Marechaes de Meus Exér-
citos que Governarem as Armas das Provincias a que Eu
fôr Servido maudalo exercitar, e os Marechaes de Campo

,

Brigadeiros, Coronéis d'Infanteria , Cavallaria
,
Arlilheiia,

e mais Officiaes Militares , Auditores Geraes , e particula-

res o honrem , e estimem como tal Tenente General e lhe

obedeçam, e guardem suas ordens como devem, e são obri-

obrigados , e o Soldo referido se lhe assentará nos Livros a
que pertencer para lhe ser pago aos seus tempos devidos.
Em firmeza do que lhe mandei passar esla Carta por Mim
assignada e Sellada com o Sello grande de Mií)has Armas.
Dada na Cidade de Lisboa aos 27 do mez de Julho do An-
uo do Nassimento de Nosso Senhor Jezus Christo de J807.
= 0 Principe com guarda= Martinho de Soiim dC ylbuquer-
gue e Jllte.— D . Francisco Xavier de Noronha.

Registada no Livro 138 da Secretaria de Guerra a fl.

10— Na Thesouraria Geral das Tropas da Corte a fl. 29
do Livro ô.° dos Oíficiaes Generaes ; e nas mais parles do
costume etc.

N." 6.

DA JUNTA. d'eXTREEMOZ EM RESPOSTA A* DE CAMPO MAIOR,

PROVIZÃO.

D . João por Graça de Deos etc. e em seu Nome a

Suprema Junta do Governo do Alemtejo em Extremoz faz

saber a Vós Presidente, e Deputados da Junta da Villa de
Campo Maior, que sendo vista a vossa conta em data de
15 do corrente, em que demandáes os nossos votos sobre a

bôa intelligencia entre esta, e essa Junta, unindo»nos á Cau-
sa commum em defeza da Uelegiâo , do Principe, e da Pa-
tria, contra o inimigo commum, os Francezes, se vos res-
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ponde , louvando-vos o vosso zelo e patriotismo , e que rei-

nará sempre entre todas as Juntas uma boa harmonia, e

concórdia, para se conseguirem os importantes fins, a que

nos propomos. Em quanto se não vai estabelecer a grande

e Suprema Junta no Quartel General de Évora, cuja Pre-

sidência se reunirá no meu Reverendo Arcebispo da dila Ci-

dade, e no Tenente General dos Meus Exércitos Francisco

de Paula Leite, Encarregado do Governo das Armas desta

Província, que ora e Presidente desta Suprema Junta, vos

ordeno, que não tomeis até nova resolução disposição algu*

ma nessa Junta, que não seja na qualidade de particular

governativa dessa Villa, fazendo-vos saber por ora, que
deve haver uma exacta uniformidade de soldos no Exercito,

regulando-vos pela minuta induza, assignada pelo meu De-
putado Secretario, no que diz respeito aos soldos dos Sol-

dados, c Officiaes inferiores; o que tudo vos Hei pêr muito

recommendado : Cumpri-o assim. O Príncipe Regente Nos-
so Senhor o mandou pelos Deputados abaixo assignados da
sua Suprema, e Real Junta de Governo do Alemtéjo. José

Bento Augusto Lamego, Secretario e Deputado da Junta o

fez, em Extremoz a 19 de Julho de 1808.= yo«e Moreira
Modrigo de Carvalho= Francisco José Marquez Tervel.

MINUTA , A QtJE SE REFEJIE A PROVIZÂo.

Dos soldos, que devera ter os Officiaes inferiores, e Sol-

dados interinamente. A cada uma destas praças sedará dia-

riamente 120 reis, e um pão. Extremoz em Junta de 19 de

Junho de 1508. O Deputado Secretario da Junta= yoí6"

Sento Augusto Lamego,

JV. B. Copiado isto tudo do Tom. 4." da Historia Ge-
ral da Invazão dos Francezes em Portugal , e Restauração

deste Reino, escripta por José Accursio das Neves, impres-

sa em 13 11, a fl. 109.
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N." 7.

History of lhe war in the Península and in the South of

France, from lhe vear 1807 lo lhe ycar 1814. By W. F.
P. Napiér, C. B' Lt. Colonel H. P. Forty-Third Re-
giment. Vol. 1. London. John Murray — Albcmarle-
street. 1828.

Appendix— No.XÍI.— fl. li.

(translation)

Letler from General Leite to SirHew Dalrymple.

Most lilustrious and Excellent Sir.

Olrength is the result of unron , and those who have
réason to be gratefui should be niost urgent in their endeavours

tó promote it. I thérefore feel it to be my duly to have recourse

to yoiir excellency to know how 1 should act wiihout dis-

turbing the union so advantageous to my country. 1'he Su-
preme Junta of the Portuguese Government established aí

Oporto, which I have hitherto obeyed as the ropresentatives

of my Sovereign, have sent me orders by an Officer , dated
the Ist instant, to take passession of the fortrcss of El vasas
soôn as it shall be evacuated. After having seen those same
Spaniards who got possession ofour strong places as friends,

take so much upon themselves as even to preveni lhe march
of the garrison Avhich I had ordered to replace the losses

sustained in lhe battle of Évora , which deprived me oftlie

litlle obdedience that wras shown by the city ofBeja, always
favoured by the Spanish authorities ; after having seenthe
Portuguese artillery which was saved after lhe said battle

laken possession of by those same Spaniards, who had lost

lheir own , without being willing even to lend metwothree-
pounders to enable me to join his excellency lhe Monteiro
Mor ; after having the arms which were saved from the des-
tructive grasp of the common enemy made use of by those
same Spaniards , who prnmisede much ariddid noihing ; afier

having seen a Spanish Brigadier dispute my aulhority at

Campo Maior, were I was president of the Junta, and from
whence his predecessor had taken away 60,000 crowns without
rendering any accounf; in a word, after having seen the
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march of ibese Spaniaids marked by lhe devastation of our

fieids, and lhecountry deserted to avoid the plunder oftbeir

lighttroops, I cannot for a moment mistake the cause of

tlie orders given by lhe Suprerne Junta of Oporto. A Corps

of English troops having yeeterday passed Estrenioz on their

road to Elvas, knowing thal in a combinei army no officer

should undertake any operalion which may be intended for

olhers, thereby counle racting each olher, I consultcd Li-

eulenant-generai Herre (Ilope) , who has referred me to

your excellency, to whorn in consequence I send Lieut-Co,-

Jonel lhe Marquis of Terney ,
my Quarter-Masler-General ,

thal he may deliver you ihis letter , and explain verbally

every thing you may wish to know which relates lo my
Sovereign and the good of my counlry

,
already so much

indebted to lhe English nalion God preserve your Excel-

lency many years.

(Signed) Francisco de Paula Leite, Lieut-General.

(Dated) Estremos, 16 th Seplember , 1808.

To the mosl lUustrious and most Exceilent Sir Hew
Dalrymple.

TRADUÇÃO

Historia da Guerra da Peninsula, e do Sul da França, des-

de o anno de 1807, até ao anno de 1814. Por W. F. P.

Napier, C. B. Tenente Coronel H. P. Regitpento 43.

Volumel. Londres. JoâoMurray Rua de Albermaie 1828.

Ai)pendix N. 12. fl. 51

Carta do (Excellentissimo Senhor) General Leite, a Sir

Hcw Dalrymple.
Illuslrissimo e Excellentissimo Senhor.

A força é o resultado da união, e .aqnelles que têrn

razão para sor gratos, devem ser os mais sollicitos em pror

movella. Eu por isso julgo do meu dever recorrer a V". Ex.*"

para saber a maneira porque devo obrar, sem que perturbe

a uruào lào vantajosa á minha Patria. A Junta Suprema, do

Governo Potuguez , estabellecida no Porto, -á qual tenho

até aqui obdecido , como representante do meu Soberano,

mandou-me ordens |>o,r um O ffici al ,,
datadas do primeiro do

corrente, pura toma r posse da fortaleza d' El vas
,

logo que

(l) Nào possrimos a Carta orif^itjal só a acluunos em liisrkz lia Obra quecí-

tamos, parecendo-nos ler nas traducções sofifrido alguma alteração.
;

' ^
,

2 #
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fosse evacuada. Depois de eu ler visto aquelles mesmos Hes»
panhoes, que tomaram posse das nossas praças fortes, como
amigos, arrogarem a si tanta authoridade a ponto de impe-
direm a marcha da guarnição que eu linha mandado, para
substituir as perdas soffridas na batalha d'Evora , o que me
privou da pequpna obediência de que me deu provas a Cida-
de de Beja, sempre protegida pelas aulhoridades Hespanholas

:

depois de ter visto a Artilheria Portugueza salva da sobre-
dita batalha de que lançaram mâo aquelles mesmos Hespa-
nhoes que tinham perdido a sua, sem ao menos me quere-
rem emprestar duas ou ires peças a fim de poder reunir-me
ao Excelleniissimo Sr. Monteiro Mór ; depois de terem as
armas, que se salvaram do saque destruidor do inimigo com-
inum, servido aos mesmos Hespanhoes, que promelteram mui-
to, e nada cumpriram; depois de ter visto um Brigadeiro
Hespanhol disputar a minha authoridade em Campo Maior

,

onde eu era Presidente da Junta, e donde o seu predecessor
tinha tirado setenta e dous mil cruzados sem dar conta al-

guma ; em uma palavra, depois de ver a marcha daquelles
Hespanhoes assignalada pela devastação de nossos campos, e

o paiz deserto para evitar a pilhagem de suas tropas ligeiras,

uâo posso hesitar por um momento sobre o motivo das or-
dens dadas pela Junta Suprema do Porto. Um corpo de tro-

pas Inglezas, tendo hontem passado por Extremoz, marchan-
do para Elvas, sabendo que n'um Exercito combinado, ne-
nhum oiTicial deve emprender operação alguma, que diga
respeito a outros, para não obrar em contraposição, consul-
tei o Tenente General Herre (Hope) o qual me ordenou que
me dirigisse a V. Ex.'; em consequência do que mando o
Tenente Coronel Marquez de Terney meu Quartel Mestre
General, para entregar a V. Ex.* esta carta, e explicar
verbalmente tudo o que V." Ex.* dezejar saber relativo a
roeu Soberano, e a bem da minha Patria, já tão devedora
á nação Britannica.

L)eo8 Guarde a V. Ex.' (assignado) Francisco de Pau-
la Leite, Tenente General.

(Datada) de Extremoz 16 de Setembro de 1808.= Ao
lllustrissimo e Excelleniissimo Senhor Hew Dalrymple.

N. B. No 1. Vol ume desta mesma Historia da Guerra
áa Península e do Sul da França a fl. 243, e seguintes, se
falia dos differentes serviços prestados pelo General Leite
durante esta Guerra.
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N.° 8.

O palriolismo c admiráveis exforços das Províncias

de Portugal, e Reino dosAlgarves, auxiliados pelas valoro-

sas Tropas de S. Mageslade Britannica, abençoados e pro-

tegidos pela Divina Omnipotência, expulsaram as Tropas

Francezas. Removido assim o despotismo com que esias em-
baraçavam o exercício do Governo que o Príncipe Regente

Nosso Senhor estabeleceu pelo Decreto, e Instrucçôes de

26 de Novembro próximo passado ; os Governadores Fran-

cisco da Cunha e Menezes, e D. Francisco Xavier de No-
ronha, com assistência do Secretario João Antonio Salter

de Mendonça, que se acham sem impedimento, convoca^

ram o Conde Monteiro Mór, e D. Miguel Pereira Forjáz

,

Substitutos do Governador ausente Marquez d'Abranles, e

do seu Secretario impedido Conde de Sampaio, e todos con-

tinuam no exercício das suas funcçôes suspensas desde o 1."

de Fevereiro do corrente anno. Ellegeram, pelas faculdades

do dito Decreto e Instrucçôes, em logar dos Governadores
impedidos, o Principal Castro, e Pedro de Mello Breyner,
ao Marquez das Minas, e ao Bispo do Porto; e mandam
que tudo se trate, regule, e determine na conformidade das

Leis, e costumes observados ate ao dito dia 1." de Feverei-

ro, sem a menor alteração. Os Governadores, cheios de ad-

miração e reconhecimento pela fidelidade, valor, e genero-

sidade com que as ditas Províncias e Reino concorreram pa-

ra a restauração da nossa liberdade , e suáve Governo de
Sua Alteza Real , dão em Seu Nome os devidos louvores, e

agradecimentos em geral aos habitantes das mesmas Pro-

víncias e Reino, e era particular aV.Ex.* que tanto sedes-

tinguio , e farão presentes a Sua Alteza Real tão relevantes,

e assignalados serviços, com relação dos mais dístínctos em
donativos e acções heróicas, e especialmente do nome de

V. Ex.''

O que partecipo a V. Ex.* para que assim o tenha

entendido, e faça constante nessa Província, — Deos Guar-
de a V. Ex.* Secreíaria d' Estado dos N?gocios Estrangei*-

TOS e da Guerra em 20 de Setembro de 1808. ~/oao Anto-

nio Saller de Mendonça. Senhor Francisco de Paula Leite,



N." 9.

llhistrissimo e Excellentissimo Senhor rrr Os Governa-
dores destes Reinos , devendo pór na Real Presença do Prín-

cipe Regente Nosso Senhor conta individual do principio,

e progressos da restauração da nossa Liberdade, esuáve Go-
verno do mesmo Senhor, com declaração dos nomes, e ser-

viços dos que mais concorreram para tão incomparável fe-

licidade : e tendo V. Ex.* trabalhado tanto para ella como
General dessa Província : Ordenam a V. Ex.* que sem per-

da de tempo mande a dita conta, pelo que respeita á mos-
nia Província, e a remeta a esta Secretaria d'Estado dos

Negócios do Reino.
O que partecipo a V. Ex.* para que assim o execute.

= Df»os Guarde a V. Ex.'^ Secretaria d'Estado dos Negócios
do Réino em 24 de Setembro de 1808. =. João Jntonio Sal-

ter de Mendonça— Senhor Francisco de Paula Leite.

N.° 10.

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor =: Constando ao
Príncipe Regente Nosso Senhor o muito que os Generaes
Inglezes se louvam dos procedimentos de V. Ex.'^, em tudo

quanto lhes e' relativo, como assim o tem afirmado o Gene-
ral em Chefe do Exercito Britânico ; manda significar Stja

Alteza Real a V. Ex.*" a sua satisfação pelo bem que se tem
conduzido esperando do zelo, e honra de V. Ex/ que não
deixará de continuar a pôr em pratica as boas qualidades

•de que V. Ex."" é dotado. = Deos Guarde a V. Ex.^ Pala-

cio do Governo em 11 de Novembro de 1808.— D. Miguel
Pereira Forja%^ =: Senhor Francisco de Paula Leite.

N." II.

Romão de Arriada Coronel do Regimento dé Artilharia N."
- 1.° por Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor
que Deos Guarde, etc. etc.

A tlesto que sendo Tenente sahi no anno de 1794 fa-

zendo serviço de Guarnição em a Náu D. Maria 1.^ Com-



mòridada pelo illuslre e acredifado Pedro Mariz de Sousa
Sarmento, (então Chefe de Divisão), e a qual fazia .'parte

da Divisão Naval Porlugueza que foi unir se á Esquadra In-

gleza denominada = do Canaí'r=: ás Ordens do i\lmirante

Lord Howe para operár contra as Armadas da Republica
Franceza ; e desarvorando a dita Náu , esteve a ponto de
perder-se : para a rebocar mandou o referido Almirante duas
Nilus , uma Ingleza, outra Portugueza , era esta a Princeza

da Beira commandada pelo Excellenlissimo Francisco de
Paula Leite de Sousa, que a esse tempo tinha a Patente de
Capilào de JVIar e Guerra, e hoje e digníssimo Tenente Ge-
neral dos Reaes Exércitos : a ÍVáu íngleza forcejou muito
tempo para se aproximar á Náu desarvorada, porém como
fosse grande o temporal não o pôde conseguir tão depressa
Gomo a Princeza da Beira, que chegando depoiís teve a for-

tuna que apenas se vio apontar no Hori;<onte, e pôr a proa
á Náu D. Maria 1/, em breve tempo se aproximou tanto
delia que se podia abordar, e então offereceu o Excellentissi-

mo Francisco de Paula Leite, o necessário auxilijp ao seu

Comrnandante, que apesar do imminentc perigo em qu«
se achava , lho recusou

,
respondendo em termos de muito

agradecimento , mas que entendia que havendo chegado
para o mesmo fim a Náu Ingleza que á vista estava, recea-
va que o Almirante Brilannico lhe tonaasse a mal não espe-

rar pelo seu auxilio. Ouvido isto pelo Excellentissimo Fran-
cisco de Paula Leite não fez mais que mandar subir os pa-
nos, virar de bordo, e fazer-se de vella : dahi a pouco com
effeito o hábil Commandante Inglez pode chegar a sua Náu
á desarvorada que rebocou: durante porém aquelle confliclo

se temeram grandes desgraças até pelo alarme em que se póz
a Guarnição, que a pesar de subordinada, custou-lhe a con-
formar-se com a deliberação do seu Commandante

,
que sem

duvida Como experimentado Chefe, soube melhor conhecer
qije ainda podia soffrer aquella demora, mostrando assim o
s»u valor e coragem , sern que houvesse motivo algum em
vista de &Ha reconhecida honradez e patriotismo, para se jul-

gar que fosse por querer escurecer o merecimento, ou rou-

bar o galardão ao ^eu distincto Camarada o Excellentissi-

mo Francisco de Paula Leite : deve-se confessar que todos

quantos estávamos abordo da Náu desarvorada , ficámos pe-

nhorados do maior agradecimento pelo desvello, acerto, e

actividade com que o Excellentissimo Francisco dc Paula
Leite se houve para nos salvar, e como eu fui testemunha
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dcular neste, e em outros casos da sua intelligencia e valor

tanto no mar, como na terra, por isso, e por ser verdade

o referido, passei a presente, que assignei , e sellei com o
&ello de que faço uso. = Lisboa 2 de Maio de 1809.= i2o-

mão de Arriada.

N." 12.

D João por Graça de Deos
,

Princepe Regente de

Portugal, e dos Algarves, d'aquem ed'aléni Mar, em Afri-

ca, Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação, Co-

mercio da Etliiopia ,
Arábia, Pérsia, e da índia etc. Faço

saber aos que esta Minha Carta Patente virem, que Con-
formando«Me com a Proposta dos Governadores do Reino

de Portugal e dos Algarves, Hei por bem encarregar do Go-
verno das Armas da Provincia do Alemtéjo a Francisco de

Paula Leite Tenente General dos Meus Exércitos, cujos

distincta^^Serviços, e reconhecida honra ofa%em digno da Mi-
nha Reaí Attençâo, e ter por certo que em tudo o de que o

encarregar
,
corresponderá muito conforme á particular con»

fiança, e estimação que dellcFaço; o qual Posto Servirá em
quanto Eu Houver por bem , e com elle haverá o soldo que

lhe tocar, pago na fórma das Minhas Reaes Ordens, e se

lhe dará dinheiro para os Cavallos na fórma que dispõe o

Regimento, e gozará de todas as prerogativas, jurisdições, e

graças que lhe competem, e por esta o Hei por meltido de

posse. Pelo que Mando aos ditos Governadores do Reino de

Portugal, e dos Algarves, o tenham e conheçam por tal

Tenente General dos Meus Exércitos, com o Governo das

Armas da Provincia do Alemtéjo, e os Marechaes de Cam-
po, Coronéis de Infanteria, Cavallaría, e Arlilheria, e os

mais Officiaes Militares, o honrem, e estimem, e lhe obede-

çam, e guardem suas ordens, como devem, csâo obrigados;

e o soldo referido se lhe assentará nos Livros a que perten-

cer
,
para lhe ser pago aos seus tempos devidos: Em firme-

za do que, lhe Mandei passar a presente por Mim Assigna-

da, e Sellada com o Sello Grande de Minhas Armas. Da-
da nesta Cidade do Rio de Janeiro aos 15 de Janeiro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de

1810 z=zO Princepe com g-warc/a= Lugar do Sello grande=
Francisco Antonio da f^eiga Cabral— Rodrigo Pinto Guedes.

Patente por que Vossa Alteza Real Há por bem encar-
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regar do Governo das Armas da Provinda do Alemtejo a
Francisco de Paula Leite j Tenente General dos seus Reaes
Exércitos, como acima se declara Para Vossa Alteza Real
ver.

Por Decreto de Sua Alteza Real de 4 de Janeiro de
1809. = Pedro Vieira da Silva Telles^ a fez escrever.

Registada a fl. 40 do Livro das Patentes. Secretaria
d' Estado em 16 de Março de lQl0.z=zJoâo Bandeira de
Gouvéa.

Registada a fl. 20 do Livro 1.° das Patentes. Secreta-
ria do Conselho Supremo Militar em 20 de Março de 1810.= Antonio José da Cru%.

N.° 13.

Traducçâo de uma Caria de Lord JV^llington para
o General Leite,

Santarém 12 de Fevereiro de 1810.

J ive a honra de receber a Carta de V. Ex.'' datada
de 9 do corrente, á qual respondo eminglez por não ter co-
migo o Senhor Soudré; tenho também recebido uma Carta
do General Will desta data, partecipando-me que o inimi-
go tinha mandado um destacan»ento a Olivença, no dia
10, e que tendia ameaçar de voltar áquelle logar no dia
seguinte. O General Will marchará as fronteiras conforme
as suas instrucçôes

, não obstante que eu penso, que a er-
rupçào do inimigo na Estremadura, e consequência da sua
posição em Sevilha, mais do que qualquer desígnio contra a
Estremadura, e que não será seguido por resultado de con-
sequência, sem que outro Corpo Francez passe o Tejo ao
mesmo tempo.

Eu espero que os habitantes d'Olivença não consenti-
rão que tres mil homens tomem posse desta Praça , e no ca-

,

8o que elles o tiverem feito, e não tenham hido Tropas de
Badíijoz, e que o inimigo tome posse absolutamente de Oli-
vença, será precizo tomar caulella deJeromenha, cuja guar-
nição espero que fará a sua obrigação; e que V. Ex.'' fará
todo o possivel de evitar que o inimigo possa juntar manti-
mentos no Alemtejo.

Eu fallei esta manhã com o Senhor Marechal Beres-
ford a respeito dos reforços que devia mandar, os quaes elle

â
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'filé segurou ja linha ordenado que marchassem ; espero

que V. Ex/ terá no seu poder de executar todos os pontos

interessantes referidos nas outras minhas Cartas. Tenho a

honra de ser etc. (assignado) Wellington.
N. B. Outras niuitas Cartas e Officios muito honrosos

recel^eu o General Leite de Lord Wellington
,

que infeliz-

mente se extraviaram na occasiâo da sua morte.

N.° 14.

Iliuslrissimo e Excellentissimo Senhor= Tenho a sa-

tisfação de transmitir a V. Ex.* o incluso Kxtracto, tira-

do de un) Despacho Official que me ha dirigido o Mare-
chal Beresford em data de 16 de Maio, e que relata a V.
Ex.'' Nào me sendo desconhecido o muito zello , e patrio-

tismo que V. Ex,* tem em toda a occasiâo manifestado pe-

lo melhor bem do Serviço do seu Soberano, e da sua Pa-
tria, e tendo já antecedentemente dado a V. Ex."^ testemu-

nhos que comprovam o conceito que me merece a energia,

e patrióticos exforços que V. Ex.^ patentea em toda a op-

portunidade. Tenho com tudo o prazer de me approveitar

do prezente motivo para congratular a V. Ex.* e lhe asse-

gurar, que quanto penso a respeito de V. Ex.*, e idêntico

cpm a maneira em que neste particular se expressa o Mare-
chal Sir W.»" Carr Beresford. r= Deos Guarde a V. Ex.*

Quartel General de Elvas, Maio 26 de 1811. = 0 Mare-
chal General Wellington, Iliuslrissimo e Excellentissimo

Senhor Francisco de Paula Leite, Tenente General dos

Reaes Exércitos.

Extracto de um Despacho Official
,

que dirigio de Al-

buhera OxMarechal Beresford, a S. Ex.'' o Senhor Marechal
General , datado em 16 de Maio de 1811 , relativo aos Ser-

viços do General Leite.

« Devo fazer scienle o J^. Ex.^ que o Tenente General
'Francisco de Paula Leite, General das Armas da Frovincia

do Aktntcjo , tem nesta occasiâo, mui 'particularmente , mos-

irado o seu telo , e incessante actividade em tudo que respeita

ao serviço y e ao mellior bem da Patria: é pois de justiça que

eu certifique a P". ExJ^ , que em todas as occasioes lhe somos

devedores, e particularmente nesta em que ha dirigido conufji-

cada , nâo somente a promptificaçâo dos transportes necessa^'

rios , más também o fornecimento , e acceleragão de todos os
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ohjecios ^ que nos eram úteis para o inten tado assedio j cowse-

qtienlemente lanço mão com muito prazer, desta oceasiâo, pa-
ra fa%cr os devidos louvores ao Tenente General Leite , c

os quaes elle tem , com toda a plenitude
, sempre merecido. íj

Reconhecimento.
E trasladado o concerlei com o próprio, que entrívguei

a quem mo apresentou. Lisboa 6 de Dezembro de 1824.
E eu o Tabelião Joaquim Jose cie Andrade o subscrevi, e

íissigtvei em publico e razo. — Signal do Tabelião= 7o(3griíím

José d" Andrade.
(Vid. Gazeta de 28 de Maio de 1811, n.° 126, onde

vem trauscripto por extenso este OfFicio também.)

N.° 15.

llustrissimo e Excellentissimo Senhor= Apresentei ao
Governo o Offjcio de V. Ex.^ em data de 29 do passado,
incluindo a muito honrosa Carta que o Marechal General
Lord Visconde Wellington derigira a V. Ex.* e que eu lhe

torno a restituir, podendo segurar a V. Ex.*^ que o Gover-
no, tendo apreciado sempre como merecem, o zelo, activi-

dade, e intelligencia com que V. Ex.*' se tem constante-

mente destinguido no Serviço de Sua Alteza Real , observa
com muita satisfação a justiça com que o Marechal Beres*
ford , e o Marechal General consideram os importantes
Serviços de V. Ex/, o que com muito gosto fará constarna
Augusta Presença de Sua Alteza Real.= Deos Guarde a

V. Ex.* Palacio do Governo em 8 de Junho de 1811..=
D. Miguel Pereira i^or/a5i= Senhor Francisco de Paula
Leite.

N." 16.

JLlluslrissimo e Excellentissimo Senhor— O Excellenlis-

tissimo Senhor Marechal Beresford , me manda remeter a
V. Exi* a incluzá copia de um Officio

,
que derigio ao Go-

,
para se estabelecer fóra da Praça de Elvas o Quar-

Ex.*: quando o Senhor Marechal ahi

verno

tel General de V
esteve, observando que a Praça de Elvas se achava ameaça-
da d'um assedio, e com o inimigo á vista, e conhecendo
ao mesmo tempo, que naquelle momento seria sensível a

V. Ex.'' o sepafiar-se de um perigo imminente
, pelos dese-

3
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jos, que V. Ex.* tem de se destinguir na defeza da sua Pa-
tria, nâo se atreveo o Senhor Marechal a fazer sahir a V.

com o seu Quartel General , em occasiâo, que isto po-
dia offender o seu capricho; nâo obstante, S. Ex.* conhecia
bem os inconvenientes, que podiam resultar de ficar encer-
rado o Governador das Armas de uma Província dentro de
uma Praça, que instantaneamente podia ser sitiada, sendo
entre estes o principal o ficar a Província privada da Pessoa
deV. Ex/ necessária para o seu Governo, para a sua con-
servação, e mesmo para reunir forças para accudir á defen-
sa da mesma Praça, o que faria que esse encargo viesse

augmentar responsabilidades e trabalhos a S. Ex/
E por estes justificados motivos

,
que o Senhor Mare-

chal propoz a remoção do Quartel General de V. Ex.* para
a Praça d'Estremoz, onde V. Ex." ficará mais propriamen-
te estabelecido, o que me imcumbe de parlecipar aV. Ex.*
=:Deos Guarde a V. Ex." Quartel General de Cintra 29
de Julho de 1811.= Senhor Francisco de Paula Leite=
Jnlonio de Lemos Pereira de Laccroía= Br igadeiro , Secre-
tario Militar.

Copia.

Illuslrissimo e Excellentissimo Senhor.= Agora que a
Praça de Elvas se acha por algum tempo na segurança de
nâo ser ameaçada pelo inimigo, tenho a honra de observar
a V. Ex."^ que e' uma occasiâo própria de fazer mudar o
Quartel General da Provincia do Alemtejo para a Praça
de Extremoz

,
lugar que me parece mais próprio, ou para

outra qualquer parte que melhor parecer ao Governo. Esta
mudança nâo podia até agora ter lugar, porque sendo o Ge-
neral Leite um Official de honra, e da valor, e achando-se
dentro da Praça, em occasiâo que ella era ameaçada, não
e'ra o momento de eu propor que elle sahisse delia com o
seu Estado Maior; porém agora que não ha esse melindre,
se deve isto verificar, ficando a Praça de Elvas independen-
te do Governo da Provincia, e entregue á responsabilidade
do seu Governador.= Deos Guarde a V". Ex.'' Quartel Ge-
neral de Cintra 23 de Julho de 1811.= Guilherme Carr Be-
resford. — Senhor D. Miguel Pereira Forjaz.

Reconhecimento.

E trasladada a concertei com apropria a que me repor-
to, que entreguei a quem ma apresentou. Lisboa 6 de De-
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zembro de 1824. E eu o Tabelião Joaquim Jo<;e' d'Andrade
a subscrevi, e assignei em publico e razo. Em tesUfiiuuho
de verdade= Signal publico. =:Jo£?9MÍm José d Andrade,

W 17.

CARTA REGIA.

jFrancisco de Paula Leite, do Meu Conselho, e do
de Guerra, Tenente General dos Meus Reaes Exércitos.
Amigo. Eu o Príncipe Regente vos envio muito saudar.
Havendo os Governadores do Reino de Portugal e dos Al-
garves feito constar na Minha Real Presença

,
qtie, por fal-

lecimenlo do Tenente General D. Antonio Soares de No-
ronha, que se achava encarregado do Governo das Armas
da Corte e Província da Estremadura , vos tinham nomeado
para interinamente substituir naquelle exercício ao dito Te-
nente General ; e Tomando Eu em consideração o que os

ditos Governadores a tal respeito Me representaram ; Hei
por bem Confirmar, como por esta confirmo, a sobredita
nomeação, Encarregando-vos do mencionado Governo das
Armas da Corte e Província da Estremadura, e Esperando
que neste exercício Me dareis novas provas do destinclo
zelo, e intellígencia cem que sempre vos tendes empregado
no Meu Real Serviço.

O que me pareceu partecipar-vos
,
para que assim o te-

nhaes entendido. Escripta no Palacio da Real Fazenda de
Santa Cruz, em 28 de Novembro de 1814.— O Príncipe
com guarda. — Para Francisco de Paula Leite.

N.° 18.

Iliustrissimo e Excellentissimo Senhor =r O Príncipe
Regente Nosso Senhor, por seu Real Decreio de 13 de Maio
de 1814, tendo consideração ao merecimento, serviços e qua-
lidade de V. Ex.''; Há por bem nompalo Conselheiro do
Seu Conselho de Guerra. O que partecipo a V. Ex.* para
ler noticia do referido, e o executar na forma que o mesmo
Senhor é servido ordenar. Deos Guarde a V. Ex.* Secreta-
ria de Guerra 12 de Março de 1815 = Senhor Francisco de
Paula Leite= Pedro TtUes de Mello.
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N.° 19.

Quartel General do Pateo do Saldanha 20 de Junho
de 1818.

Ordem do dia.

niiistrissimo e Excellentissitno Senhor Marechal

General Marquez de Campo Maior faz saber ao Exercito,

que Suas Excellencias Os Senhores Governadores do Reino

llie têm concedido licença para ir a Inglaterra, e que os

mesmos Senhores mandam, que durante a ausência do Se-

pbor Marechal General, o commando interino do Exerci-

to tique com S. Ex/ o Senhor Tenente General Francisco

de Paula Leite, actualmente encarregado do GoAíerno das

Armas da Província da Estremadura
,
que será considera-

do, e obedecido: e todas as informações, mappas ele. se-

rão transmitidos ao mesmo Senhor Tenente General pelo

Departamento, e canaes costumados, do mesmo modo que

o têm sido a S. Ex.^ o Senhor Marechal General,

S. Ex.^ não deixa, mesmo por um tão curto tempo, o

ExíCroitlo gera sentimento, não de temer que o ha de achar

differente , ou em cousa alguma decahido do que e', porque

no zêlo, conhecimentos, e desejos do Senhor General Leite,

de tiodos osGeneraes, eOíficiaes, e na exceliente disposição
,

subordinação, e conducta de todos os Officiaes; inferioies , e

Soldados, o mesmo Senhor Marechal General tem a mais

perfeita confiança, e seus sentimentos são somente daquel-

les, que não pôde deixar de ter em se despedir (ainda que

seja só por breve tempo) de um Exercito que tanta razão

tem tido de amar, e de admirar, por que tem visto sua con-

ducta sempre igual em todas as circumstancias , e fazendo-

Ibtí sempre honra, tanto peia sua subordinação , e regulari-

dade em tempo de paz, cortio constante, leal, e valoroso no

de guerra.

S. Ex.^ o Senhor Marechal General não pode menos
que assegurar ao Exercito a sua plena approvação , e de dar

seus agradecimentos a todas as suas dassos , e graduações

por sua conducta uniforme; e não duvida que sempre acha-

rá es-te Exercito o mesmo, leal a seu legitimo Soberano

,

subordinado, e obediente ás Authoridades superiores tanto

civis, como militares. S- Ex.'' aproveitará a primeira oc-

casião que as circumstancias permitirem do^pois de sua volta

para ver os differentes Corpos do Exercito.
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Qualquer pessoa, que possa desejar particularmente,

ou sobre negocies privativos , escrever a S. Ex." o Senhor
Marechal General , durante a sua ausência, (tudo que é de
Serviço irá naturalmente ao Senhor Tenente General Fran»
cisco de Paula Leite) pode subscriplar as Cartasr:^: Particu*

lar do Marquez de Campo Maior =re as mandará á Secre-

taria Militar do Paleo do Saldanha , donde lhe serào reme>-

lidas.

O Senhor Marechal General, tomando em consideração

o zelo que os Corpos de Milícias têm mostrado pelo seu

adiantamento na disciplina, e as precisões que os Milicianos

têm de enlre<>far-se aos trabalhos na presente Estação , dj:^-

pensa que nos referidos Corpos de Milicias se façam as reu-

niões, ou paradas nos trez niezes de Julho, Agosto, e Se-
tembro do corrente anno. = Ajudante General. Mousinho.

N." 20.

Quartel General da Rua da Cruz do VaJle 24 de Ju-
nho de 1818.

Ordem do dia.

C3 íllustrissimo e Excellentissimo Senhor Tenente Ge-
neral Francisco de Paula Leile faz saber ao Exercito : que
o commando interino do Exercito, que pela Ordem dp dia

20 do corrente mez de Julho acaba de ser confiado a S. Ex/

^

não pôde deixar de lhe causar a mais completa satisfação,

tanto pela honra que lhe resulta do exercício de tão eleva-

do cargo, como pela destincção com que Stias Excellencías
os Senhores Governadores do Reino, e S. Ex.* o Senhor
Marechal General Marquez de Campo Maior, o acreditam
confiando-Hie um tal commando. Que não e pa,ra S, Ex.*
menos apreciável a fortuna que elle lhe proporciona de po-
der empregar-se com mais assiduidade no Serviço de ,S. Ma-
gestade El-llei Nosso Senhor, occupando todu& os seus cui-

dados, e disvelos
,
para que o Exercito conserve , durante o

seu interino commando, pela fiel execução das ordens de
Suas Excellencías os Senhores Governadores do Reino, e

pelas que S. Ex.* o Sentior Marechal Generid tem dado ao
mesmo Exercito, a completa approvaçào que este tem cons-
tantemente merecido dos seus superiores, e a gloria tào jus-

tamente adquirida, e que Ibm tem grangeaxlo a estima , e
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reconhecimento dos sens concidadãos, e o respeito e consi-

deração das Nações Estrangeiras. E que bem persuadido

S. Ex.* de que iguaes sentimentos animarão sempre os Se-

nhores Generaes, e Commandantes de Corpos, e todos os

mais individues que compõem o Exercito, e de que cada um, na
parte que lhe tocar, porcurará desempenhar com a mais res-

tricta pontualidade os deveres que lhe incumbem os Regula-

mentos, e Ordens do mesmo Exercito: Só cumpre a S. Ex.*
manifestar-lhes a confiança de que ostá complelamente pos-

suído, de que só lerá motivos para louvar-se da sua fiel coo-

peração, no desempenho dos mútuos deveres de todos; eque
quando tiver a fortuna de restituir a S. Ex.* o Senhor Ma-
rechal General o commando, de que interinamente se acha
encarregado, o mesmo Senhor achará, como espera, novos

motivos para os elogiar, e lhes dar a sua mais completa

approvaçâo.= Ajudante General = Mouzinho.

JV. B. Estas Ordens do Dia do Exercito sob o com-
mando do General Leite , desde a data de 22 de Junho des-

te anno de 1818, foram datadas do seu Quartel General

da Rua da Cruz do Valle, sobre licenças concedidas pelas

Juntas de Saúde, colocações de Officiaes em vários Corpos,

e differentes objectos militares ate' 4 de Março de 1819 in-

clusive , como çe vê das collecçôeá das mesmas.

N." 21.

Quartel General do Pateo do Saldanha 5 de Março de

1819.
Ordem do dia.

kJ. Ex.* o Senhor Marechal General Marquez de

Campo Maior, cotntnunicando ao Exercito de Portugal o

seu regresso a esle Reino, espera, que tanto os Senhores

Officiaes c^mo os Soldados não entrarão em duvida da sa-

tisfação
,
que S. Ex.* experimenta de se achar reunido a el-

le: d'/pois de uma ausência tão inexperadamente prolonga-

da , e qiJe lhe haveria sido muito mais insupportavel, se ella

não fosse occasionada pelos interesses públicos, que mais
particularmente ])ertencem a este Exercito, e qtie não dei-

xariio por conse(]uencia de ser infinitamente agradáveis a

Sua Magestade ; e assim o conhecimento que S. Ex.* tinha
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de se achar empregado em um objecto interessante a El-Rei

ISiosso Senhor, e lambem ao seu Exercito de Portugal, o

consolava por algum modo de estar separado do lugar, era

que nâo só o seu dever, mas lambem a sua inclina<,'âo lhe

pediam que elle se achasse.

A satisfação de S. Ex.* á sua chegada a este Reino se

augmentou muito com a agradável informação, que lhe deu

S. Ex/ o Sanhor Tenente General Francisco de Paula L^i-

te , do excellente comportamento , e conducta do Exercito

em todas as suas classes , durante a sua ausência ; e posto

que isto fosse o mesmo que S. Ex/ esperava deste Exerci-

to , e o mesmo que em todas as circumsl^ncias elle prati*-

cou tanto nas suas virtudes guerreiras, como nas de Paz,
ha não obstante sempre prazer quando achamos as nossas es-

peranças verificadas: e S. Ex.'' não pôde deixar de dár por
isto os seus agradecimentos aos Senhores Generaes, Offi-

ciaes , e Soldados do Exercito de Portugal.

O Excellentissimo Senhor Marechal General nâo deve
omittir, sem faltar ájustiça, de mencionar era primeiro logar

nesta occasião o Excellentissimo Senhor Tenente General
Francisco de Paula Leite, que foi oCommandante interino

do Exercito, e de lhe protestar por isto a sua plena satisfa-

•ção pelo modo, com que governou o Exercito durante a sua

ausência ; e lhe roga que receba muito parlicularroente os

se«s agradecimentos,

A''. B. Esta Ordem do Dia foi transcripta na Gazeta
de 17 de Março de 1819; n." 65.

N.° 22.

Quartel General do Pateo do Saldanha 22 de Maio de

1819.
Ordem do dia

O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marechal
General Marquea de Campo Maior passa a inspeccionar as

Provindas do Norte; e como durante a ausência do mesmo
Senhor pôde haver necessidade de se dar cumprimento a al-

gumas Ordens, faz S. Ex.* saber, que o Illustrissimo e Ex-
cellentissimo Senhor Tenente General Francisco de Paula

Leite, fica encarrtígado disso: e que as Ordens, que elle

4
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der, devem ter o mesmo vigor, como se emanassem do Se-

nhor Marechal General.

N." 23.

Quartel General da Rua da Cruz do Valle 4 d'Abril

de 1820.
Ordem do dia.

O llluslrissimo e Excellentissimo Senhor Marechal
General Mínquez de Campo Maior partio esta manhã para

o Kio de Janeiro, e acha-se commandando interinamente o

Exercilo o III (istrissi mo o Excelienlissimo Senhor Tenente
General Francisco de Paula Leite. = Ajudante General.=
Mi3u%triho.

N.° 24.

Quartel General da Rua da Cruz do Valle 19 de Abril

de 1820.

Ordem do dia..

V_/onstando ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor
Francisco de Faula Leite Commandante interino do Exer-
cito, que alguns Commandantes de Corpos de Tropa da 1."

Linha, e de Milícias, projectam fazer algumas alterações

nos uniformes que se acham estabelecidos pelas Ordens: pro-

hibe o mesmo Senhor mui expressamente que se faça qual-

quer alteração desta natureza; porque ale'm de ser contra as

mesmas Ordens, a despeza causaria muito encommodo a al-

guns indivíduos.= Ajudante General— Mou%inho.

N. B. Deste mesmo Quartel General da Rua da Cru%
do 1^0 1te continuaram a ser datadas as seguintes ordens do dia

^

em (fvanto o General Leite por esta segunda ve% cornman-

dou o Exercito.
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N." 25.

CARTA REGIA.

JFrancisco de Paula Leile, Tencnlo General dos Meus
Reaes Exércitos, encarregado do Governo das Armas da
Corte e Província da Esireinadura : Eu El-Rei vos Envio
muito saudar: Querendo dár-vos urn publico leslernunho do
quanto vos fazeis digno da Minha Real Consideração, pelos
vossos bons e destinclos serviços : Hei por bem Promover-
vos á Dignidade de Grâo-Cruz da Ordem de S. Bento de
Aviz, na Comrilenda que tendes.

E para que o tenhaes enlendido, e possáes usar das
Insígnias e Divisa, que assim vos pertencem,, vos Mando es-
ta

; e Nosso Senhor vos tenha em 8ua Santa Guarda. Es-
cripla no Palacio do Rio de Janeiro em 1.3 de Maio de 1820— Rei com Guarda. — Para Francisco de Paula Leite.

N.° 26.

.IV^inisterio do Reino— 2.^ Repartição= Illustrissima
c Excellentíssima Senhora= Tenho o prazer de partecipara.
V. Ex.% que Sua Magestade A Kainiia Houve pur bem Fa-
zer-lhe Mercê, por Decreto de 8 do correrile, do Titulo de
Viscondessa de Veiros ; tornando-ie necessário, para V. Kx.*
poder usar do referido Titulo, que faça sollicitar desla Secre-
taria d' Estado no prazo da Lei a expedição da respectiva
Carla. =:Deos Guarde a V. E\.^ Secretaria d' Estado dos
Negócios do Reino em 12 d'Agosto de 1840.= Illustrissíma
e Excellentíssima Senhora D. Maria Rita Leite de Sousa
Fre ire Salema de Saldanha e Nornnhf^ ,

— Rodrigo da JFoU'
seca Magalhães.
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N." 27.

rrs
JL endo nós offerecido ao Presidenle e Camara Muni-

cipal da Villa de Veiros a primeira parle da Memoria Bio-

gráfica dos ires Tenentes Generaes Leites, com a descripçâo

topoiíratica e histórica da mesma Villa; e juntamente no-

ticiando-ilies a verificação da segunda vida do Titulo de que

traia o Documento antecedente: recebemos em resposta

tim officio do digno Presidente Antonio Pedro Ribeiro, da-

tado a 17 d'Outubro de 1840, que nos encheu de satisfação

pelos termos obrigantes em que e concebido, declarando que

a referida Camara, em nome do Município que representa

,

aceitava aquella offerta com especial consideração, e agra-

do fazendo-a recolher no Archivo da Municipalidade ,
e

que assim se declarava na Acta. E pelo que diz respeito á veri-

ficação da Mercê do Titulo, se expressa da maneira seguinte:

— u Muito grata foi a esta Camara Municipal , e a todo o

c( Município", tal noticia, vendo continuado o titulo na Kx-

K cellenlissima herdeira do primeiro Excellentissimo Vis-

ei conde de Veiros, nome que não pôde repetir-se sem sau-

« dade. Aquelle illnstre Militar commessou a carreira
,^
sen-

te tando praça nesta Villa na occasiâo , em que o 1." Re-

» gimento em que sérvio, aqui estava de Quartel , sendo de-

t( pois de longos annos Governador das Armas desta Pro-

(( vincia sempre, antes, e depois de Visconde de Veiros,

« estimou com muita destincção os naturaes desta Villa,

« muitos ainda vivem , dos que gozaram a benevolência ,

« que carecterizava tão illustre varão. »
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N." 28.

it III.mo e Ex.mo Sr.—Tenho a honra de enviar a V. Ex.'

a Copia inclusa do Decreto em data de 5 do corrente, pelo

qual Sua Magestade ha por bem fazer mercê asuas duas filhas

da pensão annual de 150,^000 réis a cada uma; estimando
muito ter esta occasiao de o poder assim annunciar a V. Ex.*,

de quem tenho a honra de ser com verdadeira estima, e per-

feita consideração.— De V. Ex.*= Ill.mo e Ex.™» Sr. Vis-

conde de Veiros= Amigo e attento Ven.or— Conde da Po-
voa.— Lisboa em 8 d'Abril de 1824."

« Attendendo ao que me representou o Tenente General
Visconde de Veiros, e aos bons, e importantes Serviços, que
Me tem feito, e continua a prestar-Me ; Hei por bem con-

ceder a cada uma das suas duas filhas D. Maria Rita Leite

de Souza, e D. Joaquina da Madre de Deos Leite de Souza
a Penção annual de lóOj^OQO réis pagos no Meu Real Erá-

rio, com o vencimento do 1." do corrente. O Conde da Po-
voa do Meu Conselho d'Estado, Ministro e Secretario d'Es-

tado dos Negócios da Fazenda, Presidente do Real Erário,

e nelle Lugar Tenente immediato á Minha Real Pessoa, o

tenha assim entendido, e faça executar. Palacio da Bemposta
em ô d'Abril de 1824. = Com a Rubrica de Sua Magestade.

= Joaquim Antonio Xavier Annes da Costa. «
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APPENSO.

Depois de termos já impresso este Opúsculo soubemos-

que se havia publicado em Inglaterra a importantíssima Obra
dos Officios do illustre Lord Wellington, cujo titulo é=
The Dispatehes of the Field Marshal The Duke ofWtlhngton
= e dos Voluír.es que tratam de Hespanha e Portugal leve

a bondade de nos extraliir um distincto Official Inglez nosso

antigo amigo, as seguintes notas, que com muito gosto pas-

sámos a transcrever aqui, porque taes louvores dados por

Lord Wellington honrarão sempre a memoria do GeneraJ
Leite.

» Volume IV Pagina 451.— Península.—

" To the Hon : A : Cochrane Johnstone.

Cortiço J8 Sept 1810.

« I believe tl at we may have eveny confidence In the

« Governor of" Elvas, ^vi^ho is a very honest and able man
,

"and wlio does not want for íirmness.— (Signed)

—

Wellin-

Tradittçâo do Inglez.,

Volume IV — Península.— Pagina 451.

Ao Ex.«"o Sr. A : Cochrane Johnstone.

Cortiço 18 de Setembro de 1810.

-Eu creio que podemos ter toda a confiança no Gover-
nador d*Elvas, (l)elle é um homem hábil, muito honrado,
e tem firmeza de caracter.— (Assignado)— Wellington.

(1) No Corpo deste Opusenlo se mostra evidenltmente qtie o General
Leite era o Governador da Praça d' Elias em 1810, e já antes e depois da'

quelle tempo ; o que se coufirma mesmo no 9." Ofjicio de Lord tFcUimjlon ; e

é bem sabido

'
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Vol. Víir. (Extrahido d'um Officio de Lord Wellington
para Lord Leverpool, Secretario d'Estado ^ remetlido depois

da tomada da ^raça de Badajoz.

J

« Siege of Badajoz.

Quinta dã Gramicha June 13th 1811.

«J am also inuch indebted to General Leite, Governor
«of the Province of Alemtejo , and ofKlvas, for the as-
íisistance he aííbrded me in ihis Operatioo% jj (Signed) Wel-
lington.

Traducçdo do Inglet.

Sitio de Badajoz.

Quinta da Gramicha 13 de Junho de 1811. (2)

ií Também sou mui devedor ao General Leite, Gover-
nador da Província do Alemtejo, e da Praça d'Elvas, pelo
auxilio que eJie me prestou nesta Operação. » (Assignado)
Wellington.

V

(8) J pag. 60 deste Opúsculo /aliámos também de outro Ofjitio de LordWellington datado do mesmo dia , e da rejtrida Quinta, com i-xpressõts se-
melhantes; porém aquelle era dirigido para Lisboa a I). Migntl Pereira For-^
jaz^ e tste para Londres ao Secretario d'Estado Lord Liverpool.
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N. B.

D. Maria das Dores de quem se falia a fl. 74 falleceu

no dia 26 de Fevereiro do aano corrente de 1841 ; e jaz no

Cemitério dos Prazeres.

EMENDAS DAS ERRATAS

Sobre que pedimos attençâo a nossos Leitores.

Paginas. Linhas. Aonde se lê Emende-se

12 20 Paez Paes.

IS 12 e 23 Paez Paes.

50 12 1807 1804.

SI 28 Setembro Junho.

S2 40 serem sermos.

89 17 saúde sande.

41 42 ao no

56 48 A. João D. João.

69 86 realizar realçar.

JVas Peças justificativas.

XI S2 chegado chegado primeiro.
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